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Sammanfattning 

 

Den blivande pappan genomgår en transition när den gravida kvinnan väntar barn. Det 

sker en rollförändring från att vara partner till att även bli pappa. En annan syn på 

faderskapet har växt fram och många föreställningar förekommer om hur en bra pappa 

ska vara idag. Syftet med studien var att belysa graviditeten och vägen mot 

föräldraskapet ur blivande förstagångspappors perspektiv genom att analysera deras 

bloggar. Som forskningsmetod har kvalitativ ansats med innehållsanalys använts. Elva 

bloggar från Internet valdes ut och analyserades. Kategorier som framkom var 

graviditeten, att verkliggöra barnet, en ny livsvärld, att bli pappa, inför första tiden 

med barnet samt inför förlossningen. 

De blivande papporna genomgår en känslomässig ambivalent tid under graviditeten. 

De är engagerade och känner ansvar för den gravida kvinnan. Praktiska förberedelser 

inför barnet ankomst tar den blivande pappan ansvar för. Dock beskriver de ett 

utanförskap. De känner sig inte delaktiga i mötet med mödrahälsovården och uttrycker 

att det borde vara en självklarhet att graviditeten även tillhör den blivande pappan. I 

det centrala temat framkom att bli pappa för första gången innebär en känslomässig 

berg- och dalbana där den blivande pappans roll inte är självklar.  

 

Nyckelord: bloggar, förstagångspappor, transition, graviditet, kvalitativ 

innehållsanalys 
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1 Inledning 

 

I ”Pappapusslet – vilka är bitarna och hur får man ihop det” beskriver Hwang (2005) 

att det är en gradvis psykologisk process att bli förälder där graviditet, förlossning och 

nyföddhetsperiod är en serie av händelser som sker. Inför varje ny händelse ställs den 

blivande pappan inför nya funderingar och förväntningar. Den blivande pappans 

situation är speciell då han sällan delar sin oro med någon och omgivningen accepterar 

ofta den blivande pappans tystnad. Samhället vill att männen ska ställa upp, vara 

duktiga och starka. Samtidigt som dagens män ska vara lika tillgängliga på arbetet som 

tidigare, förväntas de ta ett allt större vardagsansvar som pappor (Hwang 2005). 

 

Transition innebär en övergång till en ny fas i livet och kännetecknas av förändringar i 

roller, relationer och beteendemönster (Schumacher & Meleis 1994). Genesoni och 

Tallandini (2009) har studerat litteraturen från 1989 till 2008 om mäns transition till att 

bli pappor. Graviditeten var den period som männen upplevde som mest krävande 

(Genesoni & Tallandini 2009). 

 

I en studie av Deave & Johnsson (2008) upplevde de blivande förstagångspapporna att 

de ofta kände sig exkluderade från föräldrautbildningen samt de individuella träffarna 

på mödrahälsovårdcentralen (Deave & Johnson 2008). Trots genomgången 

föräldrautbildning och förberedande samtal med anhöriga fann Platin (2001) att den 

känslostorm som många pappor upplevde i samband med den första förlossningen var 

ett chockartat möte med föräldraskapet. De blivande pappornas position som 

”andrepilot” (sid 124) upplevdes inte som positiv. De uttryckte ett stort missnöje över 

omgivningens bristande intresse för deras faderskap (Platin 2001). 

 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor står att 

barnmorskan ska ha förmåga ge de blivande föräldrarna stöd inför det kommande 

föräldraskapet och förbereda dem inför förlossningen (Socialstyrelsen 2006). Det är av 

stor vikt att barnmorskan i sitt verksamhetsområde förbereds på att möta den blivande 

och nyblivna pappan för att kunna stödja det gemensamma föräldraskapet. 

Barnmorskan behöver därför få en ökad kunskap vad gäller den blivande pappans 

tankar kring graviditet, förlossning och den första tiden med barnet för att få en ökad 

förståelse för vad han går igenom under vägen mot föräldraskap.  

 

Idag använder en del blivande pappor en blogg för att beskriva sina erfarenheter och 

tankar kring det kommande föräldraskapet. En blogg kan beskrivas som en logg, en 

öppen dagbok på Internet (Nationalencyklopedin 2010). 

 

Forskning finns, baserad på intervjuer och enkäter, om mäns transition till 

föräldraskap (Finnbogadottir Crang Svalenius & Persson 2003, Hwang 2005, Gage & 

Kirks 2002). Däremot har det inte gått att finna några studier där data har insamlats via 

bloggar på Internet. Mot den bakgrunden och eftersom Genesoni & Tallandini (2009) 

har funnit graviditeten vara en så betydelsefull period för blivande pappor väcktes vårt 

intresse för att söka kunskap om vad blivande pappor uttrycker när de fritt får 

formulera sina tankar och åsikter på sina bloggar under sina partners graviditet. 
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2 Syfte 

 

Syftet var att belysa graviditeten och vägen mot föräldraskapet ur blivande 

förstagångspappors perspektiv genom att analysera deras bloggar.  

 

3 Bakgrund 

3.1 Att bli pappa är en transition 

 

Transition innebär en övergång till en ny fas i livet och är en process som pågår under 

en längre tid. Transitionen sker i olika faser och Schumacher & Meleis (1994) 

beskriver sex faktorer som påverkar transitionen. Den första faktorn avgörs av hur 

meningsfull individen anser att processen är. Avgörande frågor är: upplevs processen 

som något positivt eller negativt av personen som går igenom transitionen, är den 

självvald eller är det något som individen egentligen inte vill vara med om. Andra 

faktorn som påverkar transitionen är individens förväntningar och tidigare 

erfarenheter och den tredje faktorn är vad omgivningen har för förväntningar. 

Okunskap om det som individen går igenom är den fjärde faktorn. Okunskap kan 

generera i att individen känner sig osäker. Den femte faktorn är vilket sorts stöd som 

finns för individen i hans eller hennes omgivning. Kan personen få tillfälle att ställa 

frågor och finna svar så gynnar detta transitionen och det kan även påverka den sjätte 

och sista faktorn som är emotionellt och fysiskt välbefinnande och som är en viktig del 

för att må bra. Dessa sex faktorer samspelar under den process som pågår under en 

transition (Schumacher & Meleis 1994). 

 

I Genesoni och Tallandinis (2009) studie där en genomgång av litteraturen från 1989 

till 2008 som handlar om männens transition till att bli pappor genomförs har mannens 

transition delats in i tre perioder. Den första perioden kännetecknas av den blivande 

pappans transition i partnerns graviditet. Den andra perioden är i samband med 

förlossning och den sista perioden handlar om transitionen i nyföddhetsperioden. 

Graviditeten visade sig vara den period som männen upplevde som mest krävande och 

transitionen i graviditeten innebar framförallt en förändring i hur männen uppfattade 

sig själva (Genesoni & Tallandini 2009). I en studie av Condon, Boyce & Corkindale 

(2004) framkommer att blivande förstagångspappor under graviditeten uppvisade 

höga nivåer av stress men att de inte har någon ökad risk för att utveckla depression 

efter förlossningen. 

 

 

3.2 Mannens väg mot föräldraskapet 

 

Den tidiga graviditeten kännetecknas av ambivalenta känslor hos männen till 

graviditeten trots att de uppger att de vill ha en aktiv roll i partnerns graviditet. Under 

graviditeten upplever de blivande papporna svårigheter med att de saknar bevis på att 

det existerar ett barn, graviditeten kan kännas orealistisk samtidigt som det finns en 

stark önskan att knyta an till sitt barn (Genesoni & Tallandini 2009). I samma sekund 

som graviditetstestet visat sig vara positivt påbörjas en lång och krokig väg in i 

föräldraskapets upplevelsevärld. Platin (2001) beskriver vidare att de flesta av de 

blivande papporna upplevt att glädje varit den spontana reaktionen men att den också 

kort därefter ersattes av en oro. Många av de blivande papporna hade dock en mer 
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distanserad hållning. De avfärdade orosmoment med att det ordnar sig och de hävdade 

också att för mycket information om graviditeten snarare ökar än minskar nervositeten 

(Platin 2001).  

 

Ungefär hälften av de blivande papporna ställer sig någon gång under graviditeten 

frågan om han verkligen är pappa till det väntade barnet. Osäkerheten handlar mindre 

om otrohet och mer om en tveksamhet inför att vara delaktig i något fantastiskt som ett 

barn (Hwang 2005). Oavsett om graviditeten var planerad eller inte så upplevde alla 

förstagångspappor en känsla av overklighet. De flesta hade denna känsla i början av 

graviditeten men några av dem hade en sådan upplevelse även i slutet av graviditeten 

(Finnbogadottir, Crang Svalenius & Persson 2003). Även i Gage & Kirks (2002) 

studie upplever de blivande förstagångspapporna en känsla av overklighet i början av 

graviditeten men papporna i den studien upplevde att overklighetskänslorna minskade 

allteftersom graviditeten fortskred (Gage & Kirk 2002). Efter det första ultraljudet 

minskade känslorna av overklighet men också av utanförskap för de blivande 

papporna. Dessa känslor ersattes av en tacksamhet, stolthet och glädje över det 

väntade barnet. I början av graviditeten kände sig några av de blivande papporna 

utelämnade och detta verkade det finnas t två anledningar till. Dels kvinnans fysiska 

förändringar, som var så märkbara för kvinnan men kunde vara osynliga för den 

blivande pappan, men också på bemötandet i hälso- och sjukvården. Den blivande 

pappan upplever också att han och kvinnan har olika behov och förväntningar. En stor 

utmaning är den förändring av roll som sker under graviditeten. Identiteten ska 

förändras, från att i huvudsak vara partner ska mannen nu även bli pappa 

(Finnbogadottir, Crang Svalenius & Persson 2003).  Denna identitetsförändring 

exemplifierar transitionen som sker (Schumacher & Meleis 1994). 

 

De blivande papporna upplevde en ökad känsla av ansvar under graviditeten. De tog 

ett större ansvar för sin egen hälsa vilket märktes genom minskad alkoholkonsumtion 

och att kosthållningen blev mer hälsosam. Det fanns ett generellt behov av att vara i 

form fysiskt inför barnets födelse (Finnbogadottir, Crang Svalenius & Persson 2003). 

De blivande papporna blir mer rädda om sig själva exempelvis blir de noggrannare 

med att använda bilbälte (Gage & Kirk 2002). De blivande papporna kände också ett 

större ansvar på ett samhälleligt plan och kunde engagera sig i förbättringar i 

säkerheten för barn exempelvis genom byggande av farthinder i hårt trafikerade 

områden. De kände också ett ökat ansvar vad gällde att införskaffa utrustning till den 

första tiden med barnet (Finnbogadottir, Crang Svalenius & Persson 2003). De 

blivande papporna uppgav att det praktiska tog stor plats och att de inte hann fundera 

på födseln eller första tiden med barnet (Gage & Kirk 2002). 

 

Det fanns i graviditeten en osäkerhetskänsla inför framtiden vad gällde ekonomiska 

aspekter. De flesta blivande pappor kände stress för hur ekonomin skulle komma att 

bli (Hwang 2005, Gage & Kirk 2002). Detta är dock motsägelsefullt då många 

blivande pappor under graviditeten var ovanligt spendersamma. De byggde hus, köpte 

nya möbler och bytte till rymligare bilmodell och Hwang (2005) ställer sig frågan om 

förberedelser av detta slag håller tillbaka oron inför den omställning som ska ske i livet 

eller om det är den blivande pappans sätt att göra i ordning boet inför barnets nedkomst 

(Hwang 2005).  

 

Mot slutet av graviditeten beskrev de blivande papporna att de kände sig väl 

förberedda för det nya livet. De kände att de inom sig hade flyttat fokus från sig själva 

till den nya familjen. Flera nämnde att relationen man och kvinna hade förbättrats 
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(Finnbogadottir, Crang Svalenius & Persson 2003). Känslor som de blivande 

papporna uppgav att de kände under graviditeten var upphetsning, glädje och stolthet. 

Andra mer negativa känslor som de upplevde var oro och en känslomässig irritabilitet. 

De kände sig också mer oorganiserade, osäkra och beroende än innan graviditeten. De 

blivande papporna kunde uppleva typiska graviditetssymtom såsom sömnsvårigheter, 

extrem trötthet, viktuppgång, illamående och ryggont. De upplevde också rädslor av 

olika slag. De mest förekommande rädslorna var att deras barn skulle födas med någon 

missbildning, att se sin partner uppleva smärta eller rädsla för barnets eller partnerns 

död (Chalmers & Meyer 1996). Enligt Hwang (2005) bekymrade sig de blivande 

papporna ofta för den kommande förlossningen och ansvaret som väntade dem när de 

skulle bli pappor. Oron som de blivande papporna kände inför förlossningen var inte 

bara hur hans partner skulle hantera förlossningen utan även hur han själv skulle klara 

av den och vara ett stöd för kvinnan. För många handlade det om att de skulle prestera 

något och vara duktiga (Hwang 2005).  

 

 

3.3 Stöd till blivande pappor inför föräldraskapet 

 

Legitimerade barnmorskor ska ha förmåga att i dialog ge föräldrastöd och förbereda 

paret inför förlossningen (Socialstyrelsen 2006). Målet med mödrahälsovårdens 

föräldrastöd är att främja barns hälsa och utveckling och att stärka föräldrars förmåga 

att möta det väntade och nyfödda barnet, samt förlossningsförberedelse både fysiskt 

och psykiskt (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi 2008). 

 

I Platins forskning (2001) har blivande fäders berättelser vittnat om en mängd 

kulturella förväntningar om hur de bör agera som blivande föräldrar. En sådan 

förväntning är att de måste delta i en föräldragrupp (Platin 2001). Båda föräldrarna 

uppgav att det tyckte att föräldrautbildningen vände sig i första hand till de blivande 

mammorna (Deave, Johnson, Ingram 2008). Männen kände sig ofta exkluderade från 

föräldrautbildningen samt de individuella träffarna på mödrahälsovårdcentralen. De 

uttryckte stor förståelse för att dessa träffar först och främst vände sig till de blivande 

mammorna men de hade önskat att visa delar kunde ha varit riktade mot blivande 

pappan för att öka känslan av delaktighet och att få stöd (Deave & Johnson 2008).  

Deltagande i föräldragrupper riktade enbart till de blivande papporna har visat sig 

stärka dem i sin papparoll (Friedwald, Fletcher & Fairbarn 2005, Genesoni & 

Tallandini 2009). De gav även vidare förslag på att ledaren i gruppen kunde träffa de 

blivande mammorna för att få dem att förstå de blivande pappornas situation bättre 

(Friedwald, Fletcher & Fairbarn 2005).  

 

De blivande papporna önskade mer information om sexualiteten under och efter 

graviditeten (Chalmers & Meyer 1996). Några av de blivande papporna har klagat på 

att de fått mycket och ofta motsägelsefull information som endast har skapat förvirring 

(Platin 2001). De blivande papporna lyssnade mest aktivt i början av graviditeten på 

omgivningens råd. De kände mer förtroende om den som gav råden hade egna 

erfarenheter av barn. I slutet av graviditeten uttryckte de att de ville öka sin 

självständighet och ta egna beslut angående föräldraskapet (Gage & Kirk 2002).  

 

Deave, Johnson & Ingram (2008) tillfrågade män om de behov de hade under 

transitionen till föräldraskap. Männen uppgav att de vände sig till deras egen partner, 

deras kollegor och hälso- och sjukvårdspersonal som arenor dit de kunde vände sig för 
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stöd. Männen nämnde sin pappa men uppgav då att de ville ge sitt eget barn en annan 

fadergestalt än den de hade upplevt i sin egen far. Männen verkade sakna stödjande 

nätverk och några kände att de inte hade någon att vända sig till förutom sin partner 

och i vissa fall kollegor på sin arbetsplats. Hälso och sjukvården uppgavs som ett ställe 

dit männen kunde vända sig för stöd men samtidigt kände sig en del utanför då de inte 

kunde närvara på besök på mödrahälsovårdcentralen på grund av sitt arbete (Deave, 

Johnson & Ingram 2008). Två tredjedelar av männen uppgav att de fick det viktigaste 

känslomässiga stödet av sin partner (Chalmers & Meyer 1996).  

 

3.4 Framväxten av en annan syn på faderskapet 

 

Hagström (1999) har i sin avhandling belyst hur mannen framställts i reklamen från 

1940-talet och till 1990-talet. I 40 och 50-talets reklam skildras mannen i relation till 

sitt arbete och ses som en arbetsam, ansvarskännande, målmedveten och 

handlingskraftig familjeförsörjare. I 70-talets reklam ses inte mannens koppling till 

arbetslivet lika tydligt längre. Här framställs han som en nöjd familjeman och en 

kärleksfull make och far. Han skildras oftast med äldre barn. Under 90-talet ses 

mannen oftare med små barn. Den fysiska närheten och vardagen skildras tydligare 

och en man som är van att ta hand om små barn kan skönjas. Hagström (1999) menar 

vidare att för familjemannen, maken och fadern idag gäller det att kunna kombinera 

maskulina egenskaper som att arbeta hårt och garantera tryggheten för familjen med 

ett engagemang i hemmet och familjen och detta engagemang är en självklar del i 

begreppet pappa (Hagström 1999). 

 

Platin (2001) har granskat mäns upplevelser och erfarenheter av att vara pappa. En 

majoritet av männen gav uttryck för att faderskapet är i förändring och att nya roller 

har satts upp. Här påverkar exempelvis den svenska socialpolitiken med tydliga inslag 

av jämställdhetssträvanden. I en av sina studier har Platin (2001) gjort en jämförande 

studie med pappor i England och de engelska papporna gav tydliga signaler om att det 

inte till fullo på social och kulturell nivå accepterades när de försökte skapa en ny 

faderskapsidentitet. Hos både de engelska och svenska männen uppgav samtliga att de 

var väl medvetna om förväntningarna på det nya faderskapet (Platin 2001).  

 

Hwang (2005)  menar att förväntningar på män idag är att de ska ta ett allt större 

vardagsansvar som pappor samtidigt ska de vara lika tillgängliga på arbetet som 

tidigare. Småbarnspappor förvärvsarbetar fler antal timmar per vecka än de flesta 

andra grupper i samhället. Även om mammans och pappans roller har närmat sig 

varandra finns fortfarande skillnader. Det är mamman som vanligtvis sköter barnen 

mer, papporna leker i första hand med barnen och normen att pappans roll är 

familjeförsörjarens finns fortfarande kvar i samhället (Hwang 2005). 

 

3.5 Internet och bloggar 

 

Det globala nätverket öppnades i början på 1990-talet och blev en ny plattform där 

människor kunde mötas för olika typer av interaktion. World Wide Web är den del av 

Internet som fått störst spridning, i förkortad form www. Internet har sedan starten 

växt och blivit intressant för allmänheten och tjänster som e-handel, mail, forum, 

communityn och bloggar finns att tillgå. Communityn är ett begrepp hämtat från 

engelskan och kan liknas vid olika plattformar på Internet. De kan se olika ut och 
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medlemmarna dessa communityn kan utforma sina egna hemsidor och använda dem 

för att publicera foton, dagböcker och skapa diskussionsforum med andra medlemmar 

(Sveningsson, Lövheim & Bergqvist 2003). 

 

En blogg är som en öppen dagbok eller logg på Internet. De kan se olika ut men har 

bestående inslag med regelbundna skriftliga inlägg och personligt innehåll. De 

innehåller ofta länkar till andra webbsidor och bloggar. (Nationalencyklopedin 2010). 

Flertalet av bloggarna är ofta helt textbaserade men ibland förekommer även bilder, 

ljud eller video. Den personliga bloggen fungerar som en plattform där den som 

skriver kan föra dagboksliknande anteckningar om sitt eget vardagsliv och om sina 

olika reaktioner på vad som händer i omvärlden. År 2000 växte antalet bloggar från ett 

dussintal till tusental. År 2001 kom att bli ett märkesår och fenomenet bloggar började 

på allvar analyseras och diskuteras. Sedan hösten 2004 har den svenska bloggvärlden 

uppmärksammats mer i Sverige och därmed har även allmänheten fått upp ögonen för 

denna medieform. På kort tid har bloggandet utvecklats från att ha utförts av en liten 

grupp intresserade till en stor samling människor med olika bakgrund och syften med 

sitt bloggande. En stor del av bloggarna i Sverige idag är av dagbokskaraktär. Många 

som skriver har inte som syfte att nå en större läsarkrets utan vänder sig i första hand 

till vänner och familj. Andra verkar skriva i mer terapeutiskt syfte och är då oftast 

anonyma utan hänsyn till sin publik (Våge, Stattin & Nygren 2005). 

 

Det finns fem huvudmotiv till att människor bloggar: att dokumentera sitt liv, att 

förmedla uttalanden och åsikter, att uttrycka känslor och funderingar, att skriva och 

reflektera samt att forma och upprätthålla forum (Nardi et al 2004). I en studie av 

McCullagh (2008) framkommer det att bloggare värdesätter självutlämnandet och den 

sociala kontakten som de kan skapa till andra människor. Majoriteten av deltagarna 

ansåg att de bloggade i syfte att dokumentera och dela med sig av sina personliga 

erfarenheter samt för att kunna uttrycka sig på ett kreativt sätt. Under studien kom det 

också fram att det flesta som bloggar känner sin publik relativt bra (Mc Cullagh 2008).  

 

Både män och kvinnor som bloggar gör det i huvudsak på sin fritid, även om några 

deltagare i en studie (Pedersen & Macaffe 2007) uppgav att de hade sitt bloggande 

som inkomstkälla. Män och kvinnor finner samma tillfredsställelse med sitt bloggande 

och majoriteten av båda könen uppgav att de bloggar för att ventilera känslor och 

frustrationer. Kvinnor som bloggar är mer intresserade av de sociala aspekterna av 

bloggandet och skriver mer med personligt innehåll till skillnad från männen som 

tenderar att vara mer intresserade av att förmedla information och åsikter (Pedersen & 

Macaffe 2007). 

 

4 Metod 

4.1 Metodval 

 

Kvalitativ metod används då forskningen avser att beskriva, att förstå och tolka olika 

fenomen och hur de uppfattas av olika individer. Kvalitativ metod används för att 

undersöka människors känslor och erfarenheter (Holloway & Wheeler 2010). Vid 

Internetforskning kan kvalitativ metod användas (Sveningsson, Lövheim & Bergqvist 

2003). Därför ansågs denna metod relevant att använda relaterat till studiens syfte. 
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4.2 Urval/datainsamling och en beskrivning av bloggarna 

 

För att hitta bloggar genomfördes sökningar på Internet. Sökmotorn Google användes 

med ordet ”pappablogg” som sökord. Sökningen gav träffar till enskilda pappabloggar 

men även till hemsidor där ett större antal pappabloggar fanns samlade. Elva bloggar 

valdes utifrån att antal inklusionskriterier. Bloggen ska ha skapats i syfte att var en 

pappablogg, det vill säga att bloggaren själv skriver på bloggen att den är skapad i det 

syftet. Bloggen ska vara skriven av en förstagångspappa och den blivande pappan ska 

påbörjat bloggen under graviditeten och fortsätta fram till förlossningen. 

Pappabloggar som var skrivna av pappor med flera barn exkluderades och även 

bloggar där bloggaren gjort uppehåll i sitt skrivande i mer än en månad. Flera 

pappabloggar startades efter barnets födelse och kunde därför inte inkluderas i studien 

trots att papporna skrev om graviditeten. Bloggar som verkade vara skrivna i syfte att 

släktingar långt borta skulle kunna följa graviditeten uteslöts också.  

 

Det varierade när de elva blivande papporna startade sina bloggar. Några av bloggarna 

påbörjades i graviditetsmånad två och en blogg påbörjades i månad nio. 

 
Figur 1: Tidsöversikt bloggar. 

 

Datainsamlingen avslutades i samband med det inlägg i bloggen då den blivande 

pappan skrev att förlossningen startade. Det kunde vara då de skrev att den gravida 

kvinnan haft vattenavgång, värkstart eller att barnet hade anlänt. 

Bloggarnas längd, från skrivstart fram till barnets födelse, varierade mellan 2-66 sidor. 

Det totala antalet sidor som analyserades var 278 sidor.  Bloggarna innehöll inlägg 

med text från den blivande pappan, fotografier samt inlägg från bloggens läsare. 

Bloggarna sparades ner på worddokument i enskilda filer. Fotografierna samt inläggen 

från bloggens läsare exkluderades i samband med detta. Ibland refererande de 

blivande papporna till andra Internetsidor men de texterna exkluderades också. 

 

De flesta av de blivande papporna gick ut med sitt namn i bloggen medan ett par valde 

att vara anonyma. Några av de blivande papporna angav sitt yrke.  Det framgick i 

bloggarna att några av de blivande papporna bodde i storstäder och i de resterande 

bloggarna framgick det inte tydligt. I vissa av bloggarna publicerade de blivande 

papporna sin ålder och den varierade mellan 22-34 år. Bloggarnas innehåll varierade i 
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sitt innehåll och djup. Några innehöll ett större djup då tankar och känslor beskrevs 

och andra innehöll i en större utsträckning beskrivningar av vardagshändelser. En av 

bloggarna var skriven i en mer poetisk anda och innehöll dikter. Även språket i 

bloggarna varierade. Några av dem innehöll talspråk och slanguttryck medan andra 

var mer skriftspråkligt korrekt skrivna. 

 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys och databearbetning 

 

Metoden kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes inför denna studie. 

Metoden kvalitativ innehållsanalys är applicerbar på olika texter och har inom 

omvårdnadsforskning använts för att granska och tolka texter såsom utskrifter av 

bandade intervjuer, dagböcker och observationsprotokoll. Den text som ska analyseras 

bör ses i sitt sammanhang vilket innebär att tolkningen av informanternas berättelser 

bör göras med en medvetenhet. Ansatsen kan vara både deduktiv och induktiv. 

Induktiv ansats innebär en förutsättningslös analys av texter som kan vara baserade på 

människors berättelser. Deduktiv ansats innebär att forskaren har en teori eller färdiga 

frågeställningar att arbeta utefter. Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva 

variationer och att identifiera likheter och skillnader i textinnehållet. Analysen i 

kvalitativ innehållsanalys grundar sig på ett antal olika begrepp och utgör också stegen 

i själva analysprocessen. Analysenhet är hela det dokument som ska analyseras.  

Exempelvis kan hela intervjuer eller ett observationsprotokoll utgöra en analysenhet 

(Graneheim & Lundman 2008). I den här studien valdes induktiv ansats eftersom 

studien är av explorativ natur (Holloway & Wheeler 2010). 

 

 Det första steget i analysprocessen är att dela in analysenheten i olika domäner där det 

framkommer vilka stora områden texten handlar om samt ger en första bild om vad 

innehållet i texterna handlar om (Graneheim & Lundman 2008). Analysprocessen 

inleddes med flera genomläsningar av analysenheterna. Det framkom efter några 

genomläsningar stora områden som analysenheterna verkade handla om. Efter 

ytterligare genomläsningar kunde de stora områdena begränsas till tre och kom att bli 

domänerna i analysenheterna. Detta steg i analysen gjordes med låg grad av tolkning. 

Nästa steg i analysprocessen är att hitta meningsenheter i texten. En meningsenhet är 

stycken av en text som hör ihop utifrån sitt sammanhang och innehåll. 

Meningsenheterna får inte vara för stora eller för små. Blir de för stora finns en risk att 

det finns flera betydelser i samma enhet som då går om intet. Meningsenheterna ska 

heller inte vara för små då sammanhanget kan förloras (Graneheim & Lundman 2008). 

Analysprocessen fortsatte med att författarna var för sig markerade meningsenheter i 

analysenheterna. De valda meningsenheterna jämfördes och diskuterades sedan av 

författarna tillsammans. När enighet uppnåddes om vilka meningsenheter som 

framkommit sparades dessa ner i ett Excel-dokument.  

 

Vidare i analysprocessen ska meningsenheterna kondenseras. Det centrala innehållet 

behålls men kortas ner ordentligt (Graneheim & Lundman 2008). I detta steg delades 

materialet upp och författarna kondenserade meningsenheterna var och en för sig. En 

strävan i kondenseringen var att det centrala innehållet i meningsenheten hela tiden 

skulle finnas kvar. Därefter görs den om till en kod och en kod kan ses som en etikett 

som kortfattat ska beskriva innehållet i kondenserade meningsenheten. Med 

kodningen sker också en abstraktion där innehållet lyfts upp till en högre nivå 

(Graneheim & Lundman 2008). Analysprocessen fortsatte med att en kod applicerades 
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på varje kondenserad meningsenhet. Detta steg samt resterande analysarbete 

genomfördes av författarna tillsammans.  

 

Därefter sammanförs koder med liknande innehåll till ett antal underkategorier och 

sista steget i analysprocessen är att kategorier framkommer. En kategori kan innehålla 

flera underkategorier. Inga koder får falla mellan två underkategorier och inte heller 

passa in i flera underkategorier. Alla koder ska passa in i någon underkategori annars 

kan värdefull data förloras (Graneheim & Lundman 2008). Koder med liknande 

innehåll fördes sedan samman till underkategorier. Underkategorierna fördes sedan in 

under en passande kategori. Meningsenheterna och dess innehåll och i vilka 

underkategorier de hörde hemma diskuterades kontinuerligt under hela 

analysprocessen mellan de båda författarna. Innehållet i meningsenheterna, koderna 

och kategorierna speglar det manifesta innehållet i bloggarna. Ett manifest innehåll är 

det som är synligt och uppenbart i en text (Graneheim & Lundman 2004). 

 

Kan ett underliggande innehåll i texten ses och som återkommer i kategori efter 

kategori samlas detta i ett tema. Ett tema kan ses som den tolkade innebörden i flera 

kategorier (Graneheim & Lundman 2008). Temat kan således ses som det latenta 

innehållet i en text (Graneheim & Lundman 2004). Mot slutet av analysprocessen och 

efter många genomläsningar av texterna framkom ett större och vidare innehåll. Detta 

innehåll kunde appliceras på alla de framkomna kategorierna och blev det bli det 

centrala temat. Det centrala temat motsvarar den tolkade innebörden av texten. 

Handledaren läste och analyserade två av analysenheterna på egen hand . Resultatet av 

handledarens analys jämfördes med författarnas och analyserna överensstämde till stor 

del. En diskussion fördes om de delar som inte överensstämde.  Konsensus uppnåddes 

och ett antal justeringar genomfördes. Sammanlagt bildades sex kategorier, 23 

underkategorier och ett centralt tema. 

 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Jag vill att magen ska 

bli större och att bebis 

ska börja röra på sig 

mer och mer och mer, 

rocka loss, do the 

rumba, RUMBA!!! Jag 

vill kunna lägga mitt 

huvud mot magen och 

få en dunderspark rakt 

in i örat.. Desto mer 

barnet bekräftar sin 

existens, desto mer så 

inser jag att det snart är 

dags. Det är ju bara 

fem månader kvar till 

förlossning. Det är fem 

månader kvar till.... 

Jag vill att magen 

ska bli större och 

att bebis ska röra 

på sig mer. Desto 

mer barnet 

bekräftar sin 

existens desto 

mer inser jag att 

det snart är dags. 

Ju mer 

barnet 

sparkar 

desto mer 

hjälper det 

honom att 

inse att det 

snart är dags 

Barnet syns och 

känns 

Att 

verkliggöra 

barnet 

 

 

 

 

 

 

 

Att bli pappa 

för första 

gången 

innebär en 

känslomässig 

berg- och 

dalbana där 

den blivande 

pappans roll 

inte är 

självklar. Jag ska ärligt tala om 

att det finns några 

saker som känns 

jobbiga, som att vara 

på sidan om och se den 

man älskar ha ont så 

länge.  

Det finns några 

saker som är 

småjobbiga, som 

att vara på sidan 

och se den man 

älskar ha ont så 

länge. 

Att stå vid 

sidan om är 

jobbigt. 

Praktiska 

förberedelser, 

känslor och 

tankar  

Inför 

förlossningen 

 Figur 2: Exempel på analyssteg 



          

         

10 

 

4.4 Trovärdighet 

 

Tillförlitligheten, som är ett sätt att se till trovärdigheten, inom kvalitativ 

innehållsanalys handlar om de val som göres vad gäller studiens inriktning och 

sammanhang. Tillvägagångssätt för att samla in data och den mängd data som bör 

samlas in för att fånga variationen i det som ska studeras är också viktigt. Det ska 

också finnas en variation hos informanterna, det vill säga i denna studie författarna till 

bloggarna, vad gäller ålder, kön och erfarenhet (Graneheim & Lundman 2004). Hur 

meningsenheterna i texten väljs ut har också betydelse för tillförlitligheten. De får inte 

vara för omfattande då risken finns att flera viktiga aspekter ryms i en meningsenhet 

men de får ej heller vara för korta då risken är att innehållet går förlorat och blir för 

fragmentariskt. Hur kategorier och teman under analysprocessen har växt fram och om 

de ger en sann bild över den data som samlats in är viktigt vad gäller tillförlitligheten. 

Det gäller att inte relevant data systematiskt utesluts eller irrelevant data inkluderas. 

Tillförlitligheten är också en fråga om att bedöma likheter inom kategorier och 

skillnaden mellan kategorier. Att i en studie presentera exempel på hur 

meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, kategorier och tema hör 

samman är ett sätt att stärka tillförlitligheten i studien. Andra sätt är att presentera citat 

ur den analyserade texten som får belysa kategorierna, att låta andra forskare ta del av 

analysprocessen i ett försök att uppnå samförstånd och att låta deltagarna i studien ta 

del av fynden och få bedöma tolkningarna (Graneheim & Lundman 2004). För att öka 

tillförlitligheten i denna studie utförde två personer analysprocessen tillsammans. På 

detta sätt kunde en kontinuerlig diskussion föras genom hela analysen vad gäller 

meningsenheter, kondensering, abstraktioner och upprättandet av kategorier och tema. 

Annat som stärker tillförlitligheten är att även handledaren har läst och analyserat två 

av bloggarna. Citat har använts för att belysa kategorierna och exempel på 

analysstegen presenteras vilket också stärker tillförlitligheten. 

 

Överförbarheten och giltighet är andra aspekter av en studies trovärdighet. 

Överförbarheten handlar om i vilken utsträckning fynden kan överföras till andra 

grupper eller situationer. Att noggrant beskriva den kultur och det sammanhang som 

studiens deltagare hör hemma i och hur urvalet av deltagare har skett underlättar 

bedömningen om studiens överförbarhet. Deltagarnas egenskaper, analysprocessen 

och fynden i studien ska presenteras noggrant och utförligt vilket är viktigt när beslut 

fattas om fyndens överförbarhet till andra grupper Ett fynd anses giltigt om det som 

lyfts fram var det som det var avsett att beskrivas. (Graneheim & Lundman 2004; 

2008). I denna studie har det noggrant redovisats hur urvalet skett. De blivande 

pappornas egenskaper som framkommer i bloggarna har beskrivits. Även 

analysprocessen och fynden har noggrant och utförligt presenterats. Dessa moment 

gör att bedömningen av fyndens överförbarhet till andra blivande pappor underlättas. 

 

4.5 Etik 

 

Det finns fyra krav som forskare rekommenderas att följa vad gäller forskningsetik. 

Informationskravet innebär att forskare måste informera berörda deltagare om den 

forskning som pågår samt om syftet med forskningen. Att berörda deltagare själva har 

rätt att bestämma över sin medverkan i forskningen innefattas i samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarnas i forskningen skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Om uppgifter om deltagarna endast används i 
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forskningsändamål uppfylls nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Att forska och 

samla in material på Internet är inte samma sak som att forska på det traditionella 

sättet. De etiska riklinjerna kan i vissa fall inte uppfyllas när nätet är forskningsmiljön. 

Informationskravet och samtyckeskravet är krav som inte alltid går att uppfylla. Det 

går inte alltid att komma i kontakt med de personer som lämnat spår efter sig på 

Internet. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet går att uppfylla när forskning på 

Internet sker. Vad gäller konfidentialitetskravet måste både pseudonym samt namn på 

Internetplatsen och inte bara personens vanliga namn skyddas om kravet skall kunna 

uppfyllas (Sveningsson, Lövheim & Bergqvist 2003). Vetenskapsrådet har 

anvisningar om Internetforskning i Codex. Ett antal frågor ställas av forskaren vad 

gäller informationskravet samt samtyckeskravet exempelvis om forskaren refererar till 

en persons namn eller pseudonym eller i vilket syfte det material som ska beforskas 

lagts ut på Internet. Skyddas namn eller pseudonym och om syftet med att publicera 

sig på Internet är att nå den breda allmänheten finns färre skyldigheter att skydda 

integritet och sekretess. Hänsyn måste dock tas till ickeskada principen 

(Vetenskapsrådet Codex 2002). Beslut togs efter diskussion med handledaren att inte 

kontakta de blivande papporna inför genomförandet av studien. Beslutet togs med 

hänsyn till att bloggarna är offentliga, finns tillgängliga för allmänheten och inte är 

lösenordsskyddade. För att uppfylla konfidentialitetskravet har inte namnet på 

bloggen eller bloggens webbadress offentliggjorts i studien och i de fall det 

förekommit namn i citat som presenterats i studien har namnet bytts ut mot X och de 

blivande pappornas riktiga namn har ändrats till fingerade namn. Det går dock inte att 

bortse från att de blivande papporna kan känna igen sina egna uttalanden utifrån 

citaten i studien. I de citat som presenteras i studien liksom i de meningsenheter som 

presenteras i figur 2 har vissa ord bytts ut mot andra likvärdiga ord. På detta sätt kan de 

inte spåras till rätt blogg vilket annars hade varit möjligt. Worddokumenten med de 

nedsparade bloggarna har förvarats oåtkomliga för obehöriga vilket innebär att 

nyttjandekravet uppfyllts. 

 

5 Fynd 

 

De tre domänerna som framkom var papparollen, den blivande mamman och barnet.  

I domänen papparollen ingår delar av texten där de blivande papporna skriver om sin 

kommande papparoll. De reflekterar över hur andra i omgivningen är som pappor, hur 

det känns att de själva ska få barn och hur de kommer att hantera sitt föräldraskap. 

Domänen den blivande mamman handlar om hur den gravida kvinnan mår och hur den 

blivande pappan har omtanke om henne. Den sista domänen är barnet och den 

innehåller många olika infallsvinklar. Exempelvis handlar det om barnets utveckling i 

graviditeten, hur den blivande pappan bygger upp en relation till barnet samt fantasier 

om den gemensamma framtiden. Nedan presenteras det centrala temat samt 

framkomna kategorier. För att förstärka innehållet i kategorierna valdes citat som 

representerar dess innehåll.   
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Underkategorier Kategorier Tema 
Graviditetsbeskedet  
Mötet med mödrahälsovården 
Graviditetssymptom  
Den gravida kvinnan  
Känslor  
Nedräkning  

Graviditeten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Att bli pappa för första 

gången innebär en 

känslomässig berg- och 

dalbana där den 

blivande pappans roll 

inte är självklar. 

Fokus i livet förändras  
Ett nytt sätt att leva 

En ny livsvärld 
 

Barnets utveckling under 

graviditeten  
Barnets namn och kön  
Barnet syns och känns   
Samtal med barnet 
Föreställningar om barnets 

framtid 

Att verkliggöra barnet  
 

Tankar om den goda pappan 
Uppfostran 
Genus 
Jämställdhet  
Praktisk och mental 

förberedelse  

Att bli pappa 
 

Tankar och handlingar  
Inköp av barnartiklar  

Inför första tiden med barnet  
 

Tankar om förlossningens start  
Förberedelser genom att 

jämföra sig med andras 

erfarenheter 
Praktiska förberedelser, känslor 

och tankar  

Inför förlossningen 
 

Figur 3: Översikt av underkategorier, kategorier och tema 

5.1 Tema: Att bli pappa för första gången innebär en känslomässig berg- och 

dalbana där den blivande pappans roll inte är självklar. 

 

Både den blivande pappan och omgivningen uttrycker vissa förväntningar men ingen 

vet egentligen vad dessa förväntningar står för. I början av graviditeten pendlar de 

blivande papporna mellan himlastormande känslor och lycka och samtidigt håller de 

en viss distans till graviditeten med rädsla för missfall. Deras känslor åker upp och ner 

som i en berg- och dalbana och de upplever denna karusellfärd med skräckblandad 

förtjusning. Känslor av overklighet är centralt då den blivande pappan inte känner 

tydliga graviditetssymptom som den blivande mamman. Den blivande pappan ser inga 

tecken på att det existerar ett barn, han ser inte fortsättningen på berg- och dalbanan. 

Ganska snart i graviditeten inser de blivande papporna att deras roll inte är lika 

självklar som den blivande mammans vilket blir tydligt i mötet med 

mödrahälsovården. De blivande papporna blir osäkra på vad som förväntas av dem. De 

hälsas välkomna men samtidigt beskriver de ett sorts utanförskap i denna kvinnliga 

värld då barnmorskan inte vänder sig mot pappan eller tilltalar honom. Detta ger 

männen ambivalenta känslor.  

 

Tidigt i graviditeten uttrycker de blivande papporna en känsla av att stå bredvid den 

gravida kvinnan, ”att sitta på läktaren”. De är fastspända i den karusell som berg- och 
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dalabanan innebär och har ingen chans att hoppa av. De försöker istället följa med i de 

svängar som sker. De upplever både en frustration över detta men inser samtidigt att de 

kan bidra med att vara ett stöd för deras gravida kvinna. De blivande papporna verkar 

finna stöd i att möta andra blivande pappor som också åker i berg- och dalbanan.  

 

När graviditeten framskrider upplever de en större säkerhet att det verkligen existerar 

ett barn. Ultraljudet beskrivs som ett av de ögonblick där graviditeten blir verklig för 

de blivande papporna. Att känna barnet sparka, att se den gravida kvinnans mage växa 

samt höra barnets hjärtljud är händelser som gör att barnet blir verkligt. När barnet har 

blivit verkligt öppnas en ny värld för de blivande papporna.  De reflekterar över vilken 

roll de själva kommer att spela i den och om de själva kan styra farten och 

svängningarna. De vänder sig inåt och börjar fundera på sin egen kapacitet som pappa. 

De beskriver både tilltro och tvivel till sin egen förmåga, kommer de att räcka till, hur 

ska de prioritera mellan yrkesliv och familjeliv? De blickar tillbaka på sin egen 

barndom och ser sig om i sin omgivning för att hitta vägledning för hur de själva ska 

vara som pappor. 

 

De blivande papporna funderar också utifrån ett samhällsperspektiv och reflekterar 

över regler i föräldraförsäkringen och hur dessa påverkar karriärmöjligheterna för den 

blivande mamman och pappan. De upplever att deras barn kommer att behandlas olika 

beroende om det är en pojke eller flicka.  

 

De blivande papporna verkar ta ett stort ansvar vad gäller inköp av barnartiklar samt 

iordningställande av hemmet och detta känns som motsvarigheten som den gravida 

kvinnans boande. På liknade sätt verkar de förbereda sig inför förlossningen. De tar 

stort ansvar i det praktiska men känslomässigt verkar de blivande papporna vilsna och 

fångade i karusellen. 

 

Längtan finns efter att få träffa sitt barn men de är oroliga för hur de själva ska reagera 

när förlossningen kommer igång. Det är som att befinna sig längst upp i berg- och 

dalbanan, det är en hisnande känsla. Funderingar vad som förväntas av dem och en 

otydlighet i detta resulterar i att de har svårt att hitta sin roll. 

 

5.2 Graviditeten 

 

Flera av de blivande papporna skriver om känslorna kring graviditetsbeskedet. De 

beskriver exempelvis hur deras partner ser ut när graviditetstestet är positivt och vilka 

känslor de känner i samband med detta. Många av dem skriver att det är svårt första 

tiden att bevara denna hemlighet. De vill berätta för hela världen samtidigt som de inte 

vill berätta förrän det gått en tid in i graviditeten och de anser att det är mindre risk för 

missfall. Några av de blivande papporna uttrycker att det finns en tydlig rangordning 

för vem de ska berätta för först. När de berättar för andra att de väntar barn blir 

graviditeten mer verklig och de beskriver att det är viktigt hur familj och vänner 

reagerar på graviditetsbeskedet. 

 

”Först då vi sagt åt andra att nu väntar vi barn fattade vi att det är på riktigt. Vi ska få 

en bebis.” (David) 

 

Flera blivande pappor skriver att de känner sig åsidosatta vid besöken hos 

barnmorskan på mödrahälsovården. En av dem beskriver mödrahälsovården som en 
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ny värld, en värld där bara mammor och barn är och stämningen var något som han 

inte var van vid.  

 

Barnmorskans bemötande kommenteras ofta då hon enbart tilltalar den blivande 

mamman i form av du- tilltal och inte ni trots att den blivande pappan sitter på stolen 

bredvid. En blivande pappa funderar mycket på om han ska följa med på besöket eller 

inte. Han har tidigare följt med men upplever att ingen annan av de blivande papporna 

brukar följa med sin gravida kvinna. Han skriver att han inte vill missa att höra 

hjärtljuden men funderar ändå på om han ska sitta kvar i bilen eller smyga sig med in. 

En annan blivande pappa uttrycker att hans uppgift på besöken hos barnmorskan 

består av att inte försöka ställa dumma frågor. Han beskriver att han känner sig som en 

möbel i rummet hos barnmorskan och han känner att han vill ropa högt för att påkalla 

barnmorskans uppmärksamhet.   

 

Några har mycket funderingar kring varför deras roll inte är lika självklar som den 

blivande mammans. De skriver att de har en stor förståelse för att det är kvinnan som 

bär barnet men vill betona att de också är en del av graviditeten och att deras roll också 

kan vara krävande. De finner dock stöd i föräldragruppen där de blivande papporna får 

eget utrymme. 

 

”Att det heter mödravård är en del i det hela. Det gör att pappan delvis åsidosätts. Ja, 

det är mamman som bär på barnet och behöver omvårdnad och det är på mamma man 

tar blodprov. Men pappan är väl också viktig?” (Per) 

 

De blivande papporna skriver även om andra aspekter kring sitt möte med 

mödrahälsovården. Det är olika personalkategorier de diskuterar kring och de är 

tydliga med om det är en undersköterska, barnmorska eller läkare som de möter i 

vården. De skriver om kompetensen hos undersköterskan men även hos barnmorskan, 

ett par fnissar åt undersköterskan för hon inte kan hantera utrustningen korrekt. En 

annan blivande pappa kommenterar att barnmorskan samt eleven var mycket 

kompetenta. Några kommenterar att barnmorskan behöver lägga sina egna värderingar 

åt sidan och inte förmedla dessa till de patienter hon möter. Exempelvis beskriver en 

blivande pappa på sin blogg hur en barnmorska under en föräldragrupp kommenterar 

att hon inte tycker att det är okej att det födande paret använder svordomar inne på 

förlossningssalen och den blivande pappan menar då att barnmorskan inte har med 

detta att göra. Några skriver att barnmorskan borde öva upp sin verbala förmåga och 

vara bättre på att ge klara besked, inte bara hänvisa vidare till andra instanser i vården.   

 

”Vad har då barnmorskor åstadkommit för att hamna i X:s drömmar? 

De är okunniga om graviditetshormoner som påverkar kroppen och vad man än ringer 

om och frågar skickar de vidare frågan till vårdcentralen eller kvinnoklinken. När vi 

frågade om det är normalt att känna av sammandragningar vecka 13 får man svaret 

att man är klen. De har ungefär ett halvår på sig att gottgöra sig, men just nu är det 

motvind för barnmorskorna.” (Henrik) 

 

Några av de blivande papporna skriver upprepade gånger att de uppskattar 

föräldragruppen. De tycker den är bra ur ett socialt perspektiv och tycker det är tråkigt 

när den är slut. En blivande pappa konstaterar efter en föräldragrupp att de blivande 

föräldrarna har olika behov och olika känslor inför förlossningen och den första tiden 

med barnet. Han anser det värdefullt att dela upp kvinnor och män i varsin grupp på 

träffarna så alla får prata om det de behöver. En föräldragrupp håller kontakten efter 
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det att mödrahälsovården slutat arrangera träffar för dem och den blivande pappan som 

deltog i en sådan grupp upplever det som givande. 

 

De blivande papporna skriver ofta om den gravida kvinnans graviditetssymptom och 

det beskrivs som något som påverkar hela vardagen och det upplevs vara jobbigt. De 

skriver om hur illamåendet varierar under olika delar av graviditeten och hur de 

behandlar det med hjälp av läkemedel. De blivande papporna tar också upp det sociala 

livet och det faktum att den gravida kvinnan mår så illa så att paret inte kan dela 

vardagen och olika intressen som de gjort tidigare. Den gravida kvinnans aptit och lust 

för olika sorters kost reflekterar de också över. Ny doftförmåga, kraftiga 

humörsvängningar, sämre koncentrationsförmåga och sämre minne diskuteras i 

bloggarna. Den gravida kvinnans kroppsform som förändras nämns och relateras till 

att den växande magen är ett bevis på barnets existens.  

 

”Det kom en hamburgerreklam på tv. Den gravida sa "Åh, hamburgare". Jag var 

beredd att gå ut i höstkvällen som var bister. Innan jag kom iväg vände det. Ett inlägg 

på Facebook om smörgåstårta med räkor gjorde att fokuset ändrades. Nu sa hon "Åh, 

smörgåstårta, med räkor!." (Henrik) 

 

Flera av de blivande papporna uttrycker att de själva också upplever 

graviditetssymptom. Ett exempel är upplevelsen att mannens mage blivit rund i 

samma takt som den gravida kvinnans mage har växt. En av dem relaterar sin dåliga 

sömn till att han på ett omedvetet plan sympatiserar med sin gravida kvinna som inte 

kan sova. Att gravida kvinnor kan blir påverkade av hormoner och kan ge effekt på 

minnet och koncentrationen är något som en av de blivande papporna tagit till sig. Han 

upplever att han är lite påverkad på samma sätt.  

 

De blivande papporna skriver om den gravida kvinnan och att de är glada över att 

kvinnan som de älskar bär och ska föda deras gemensamma barn. Beundran av den 

gravida kvinnan som kämpar med besvärliga graviditetssymptom, att hon är modig 

och stark i sin graviditet skriver flera om. En uttrycker vid flera tillfällen att den 

gravida kvinnan känner sig osmidig och ful men att hon i hans ögon är vackrare än 

någonsin.  

 

”Älskar dig så otroligt mycket. Jag är glad och stolt över att du ska bli mamma till vårt 

barn. Vill att du ska veta det….” (Jonny) 

 

En blivande pappa skriver om en oro som han känt sedan de fick reda på att de skulle 

få barn. Han skriver att hans främsta uppgift är att se till att den gravida kvinnan samt 

barnet i magen mår bra. Flera skriver om att de tänker mycket på den gravida kvinnan 

och hennes vardag. Ett exempel är hur den gravida kvinnan måste förhålla sig till de 

kostrestriktioner som gravida får och att det kan vara ansträngande för henne. De 

blivande papporna skriver att de känner förståelse och empati för att det kan vara 

krävande att bära barn. En blivande pappa skriver att han förstår om den gravida 

kvinnan upplever det obekvämt när omgivningen ser den växande magen som en 

offentlig egendom. Han skriver om när okända människor tar sig rätten att klappa på 

magen. Flera av de blivande papporna önskar att den gravida kvinnan ska anpassa sig 

till graviditeten och exempelvis inte utföra fysisk aktivitet i samma utsträckning som 

förut. När den gravida kvinnan mår illa vill den blivande pappan vara nära henne och 

stödja och när hon senare i graviditeten mår bättre är han nöjd över detta. En blivande 
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pappa skriver att han anpassar sig till den gravida kvinnan och att han gör vad hon ber 

honom om nu på ett annat sätt än tidigare. 

 

”Hon tycker säkert att jag är väldigt jobbig när jag frågar hur hon mår eller om jag 

kan göra något för henne. Jag är så mån om att hon och bebisen ska må bra. Det 

ligger nog där omedvetet inom oss som en instinkt, att man tar hand om och skyddar 

sin familj. Detta är dock inget jag märkt av innan men det känns rätt så häftigt.” 

(Jonny) 

 

En blivande pappa beskriver graviditeten som en känslomässig resa som pågår från 

graviditetsbeskedet till tiden fram till dem ska få barn. En blivande pappa som plötsligt 

förstår att han ska få barn liknar det vid en svindlande känsla. Några skriver att vänta 

barn är det största och som de uttrycker sig, det häftigaste de varit med om. Andra 

beskriver att de intellektuellt förstår att de ska bli pappa men att det känslomässigt 

känns svårare att begripa. Nervositet, ångest, tilltro och misstro till egen förmåga är 

känslor som några av de blivande papporna beskriver. En blivande pappa undrar om 

han verkligen kommer att orka. En annan skriver om sina funderingar kring hur han 

ska få vardagen att gå ihop med arbete, studier, vara en god make till sin fru samt vara 

pappa.  

 

”Huvudets tankar är stilla i ungefär en minut, sen kommer tankarna på att det lever en 

liten filur i min älsklings mage. Barnet har inga fingrar ännu men rör på min hjärna 

och pillar retsamt på hjärtat.” (Adam) 

 

Flera uttrycker att graviditeten är en krävande och slitsam tid för paret men det är 

ansträngande på olika sätt för den gravida kvinnan och den blivande pappan. De 

blivande papporna skriver om ett distanserat förhållningssätt till graviditeten till en 

början och härleder det till att inte behöva uppleva besvikelse på grund av risken för 

missfall. En annan skriver att graviditeten blir verkligare för varje dag som går. Allt 

eftersom graviditeten fortskrider skriver de om stora översvallande och 

överväldigande känslor. De uttrycker att det som händer med den gravida kvinnans 

kropp både är häftigt och fascinerande. Flera av de blivande papporna arbetar mer 

intensivt än tidigare och en av dem tror att det är bra för honom. En blivande pappa 

uttrycker att det är bra för honom då arbetet skingrar hans tankar. Han upplever att han 

tänker för mycket på graviditeten annars. Att det ska bli härligt att bli pappa och 

därmed vuxen men även att det kan upplevas lite förpliktigande beskriver flera på sin 

blogg. För några av de blivande papporna sker komplikationer under graviditeten som 

ökar risken för missfall. De blivande papporna skriver mer om känslan av att kastas 

mellan hopp och förtvivlan. Fram mot slutet av graviditeten skriver flera av de 

blivande papporna om förväntansfulla känslor som är i omlopp men att de är så redo 

som de kan bli. Att graviditeten har gjort dem ödmjuka inför livet och att de har en 

närhet till sina känslor som de inte upplevt förut nämns i flera av bloggarna. 

 

”Jag börjar känna mig en aning nervös. Tiden flyger iväg och snart har 9 månader 

gått. För en månad sen tänkte jag ungefär; "vi ska ha barn, roligt" men nu, efter att jag 

känt barnet lite blir det mer verkligt; "vi ska VERKLIGEN ha barn”. Inte riktigt panik, 

men något åt det hållet. Men det är sjukt kul. Jag längtar.” (Nicklas) 

 

Flera av de blivande papporna skriver om frustration i graviditeten. De upplever att de 

står bredvid och inte kan göra något när den blivande mamman har det besvärligt i 
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graviditeten. Hjälplöshet, påfrestning och maktlöshet är ord som de också använder 

när de beskriver sina känslor av att stå bredvid. En blivande pappa skriver så här när 

den blivande mamman drabbas av magsjuka och förvärkar samtidigt: 

 

”Värst hittills var när X fick magsjuka och förvärkar samtidigt. Det var skitjobbigt för 

henne och jag satt bredvid och försökte göra något. Snacka om att jag kände mig 

hjälplös!”( Adam) 

 

Flera av de blivande papporna kommenterar ultraljudet som genomförs i vecka 18-19 

som något stort de väntat på. De beskriver känslorna med ord som mäktigt, 

fascinerande, stor dag och kul. De värdesätter att vara med på det och vill inte missa 

tillfället. 

  

”Ska bli super kul med ultraljudet som vi har väntat länge på. Fick nog tiden för 10 

veckor sedan men det har ändå gått ganska snabbt.” (Nicklas) 

 

Alla de blivande papporna uttrycker någon gång i sin blogg en stark önskan att allt ska 

vara bra med barnet och att det är påfrestande innan paret får ett besked. I tidig 

graviditet skriver en blivande pappa att den gravida kvinnan ska in på kontroll då 

graviditetssymptomen har försvunnit och hon har en blödning. Paret är rädd för 

missfall. Ultraljudet i vecka 18-19 skriver nästan alla om som en bekräftelse att allt är 

bra med barnet. De uttrycker förväntan på ett slags besked och väntan inför det är 

slitsamt. När beskedet kommer att allt är normalt uttrycker de en enorm känsla av 

lättnad. En blivande pappa skriver såhär: 

 

”Det har varit väldigt påfrestande med det här ultraljudet där man skulle se allt. Jag 

har varit så nervös och det verkligen har legat och gnagt. Nu är det skönt att det är 

avklarat. Har nu insett att barnet mår fint och har de bästa förutsättningarna för att 

vara frisk, vilket jag tackar Gud för. Ska försöka slappna av nu och bara njuta av 

graviditeten” (Jonny) 

 

En blivande pappa uttrycker att han och barnet tillsammans kommer att utgöra en ny 

duo som är oslagbar. En av dem skriver om att de tillsammans kommer att vara 

världens bästa och snyggaste pappa och väldens snyggaste och bästa barn. Den 

blivande mamman nämns i bloggen som en avbytare som ska få låna barnet ibland. 

 

Vecka 12 är en magisk gräns för många av de blivande papporna. De har då nått en 

gräns när de känner sig säkrare på att graviditeten ska fortgå. I samtliga bloggar finns 

beskrivet beräknad dag för förlossning och det anges vara ett viktigt datum. Ofta 

skriver de korta inlägg för att markera hur långt de kommit i graviditeten, de har en 

nedräkning av graviditeten. I slutet av graviditeten blir inläggen fler på samtliga 

bloggar och återkommer oftare, de blivande papporna kan räkna dagar och timmar till 

det beräknade datumet.   

 

”Nu är vi i vecka 25. Tiden fortsätter att rinna iväg, det går fortsatt i ett rasande 

tempo. Det är 15 veckor kvar och det känns verkligen. (Nicklas) 

 

Flera blivande pappor skriver om sin längtan efter att få träffa sitt barn. De skriver om 

detta framförallt i slutet av graviditeten när de närmar sig eller har passerat datumet för 

beräknad förlossning. Denna längtan kan vara en längtan efter att äntligen få träffa sitt 



          

         

18 

 

barn men bottnar även i att de är trötta på graviditeten och själva väntandet. Längtan är 

något som de blivande papporna delar med den blivande mamman och närstående. En 

blivande pappa skriver att omgivningen ibland hör av sig flera gånger om dagen för att 

höra om det händer något som skulle vara tecken på att förlossning är på gång. I slutet 

av graviditeten uttrycker en blivande pappa att han är trött på att vänta, han är inte 

nervös utan längtar bara efter sitt barn. En annan blivande pappa uttrycker att han går i 

ett vakuum och vill möta sitt barn snart. 

 

”Antagligen är det väldigt trångt där inne i magen och ett barn är på väg ut. Kan inte 

rå för det men jag blir alldeles tagen så fort barnet gör sig påmind. Jag vill att du ska 

komma ut nu.” (Jonny) 

 

5.3 En ny livsvärld 

 

Flera av de blivande papporna uttrycker att livet tar en annan vändning när de väntar 

barn och snart ska bli förälder. Att bli förälder går före allt annat i livet och deras fokus 

riktas nu mot barnet. De skriver att det är slut på att arbeta övertid. En blivande pappa 

skriver att familjen ska ordna städhjälp för nu ska de fokusera sin tid på familjen. Flera 

beskriver när de är ute i samhället att de ser gravida kvinnor och barnvagnar överallt 

till skillnad mot tidigare. I en blogg skriver den blivande pappan att han är klar med 

krogen och att ett annat sorts liv väntar.  

 

”Konstigt, så fort vi fick reda på att vi väntade barn, så såg jag barnmagar och 

barnvagnar överallt.  Dom dök upp från ingenstans. Klart att dom även fanns där 

innan, men varför såg jag dom inte då?” (Nicklas) 

 

Några av de blivande papporna beskriver att de anser sig ha kommit till en plats i livet 

där de ser sig själva som vuxna, det blir ett nytt sätt att leva. En av dem skriver att vara 

husägare, äga en kombibil, skaffa hund och snart barn betyder att han har höga 

vuxenpoäng och han inser att han är vuxen nu. Något nytt och stort väntar och de 

njuter av denna nya utmaning och nya värld som de beskriver det som. Det finns en oro 

för ekonomin hos några av de blivande papporna och de funderar på hur pengarna ska 

räcka till nu när de ska leva på föräldrapenning. En av dem undrar om tiden var rätt för 

att skaffa barn men skriver samtidigt att det kanske inte finns rätt läge att skaffa barn. 

Det blir en stor omställning i livet oavsett när graviditeten inträffar.  

 

I bloggarna skriver några om den nya värld de möter när de har kontakt med 

försäkringskassan med ärenden om föräldrapenning, faderskap och liknande. Flera har 

funderingar om hur deras gamla vardag kommer att passa ihop med den nya. För ett 

par blivande pappor handlar det om hur deras husdjur kommer att reagera på den 

omställning som sker inom familjen när barnet kommer.  

 

I ett par bloggar konstateras att trots att graviditeten är en lycklig tid i deras liv så 

påminns de om närstående som avlidit. De skriver om en önskan att de bortgångna 

skulle varit här och dela denna lycka med dem men konstaterar också att ett kapitel i 

livet är avslutat och ett nytt kapitel är på väg. 

 

”Det gör så ont att mamma eller morfar inte kommer att få uppleva det här. Båda hade 

varit så stolta på ett sätt som jag aldrig kommer att kunna föreställa mig. Upphöjd i 

skyn i morfars famn medan mamma står bredvid och ler, det hade jag önskat mig. Det 



          

         

19 

 

är vad som skulle ha hänt. Det är ett scenario som får leva vidare varje dag inuti mig.” 

(Adam) 

 

5.4 Att verkliggöra barnet 

 

Flera av de blivande papporna skriver i sina bloggar om, som de formulerar sig, hur 

barnet i magen utvecklas under graviditeten. Det handlar om beskrivningar om hur 

barnet utvecklar sina sinnen exempelvis när barnet kan se och börja uppfatta ljud men 

också om vilken längd, vikt och huvudomfång barnet förväntas ha i olika 

graviditetsveckor. De skriver om när vissa organ hos barnet utvecklas och kan börja 

användas.  

 

”Barnet status just nu: vikt: 1400 g (1100-1700 g) längd: 36 cm, huvudets bredd: 

68-80 mm, fot: 51-62 mm.” (Nicklas) 

 

Diskussionerna om vilket namn barnet ska få är mycket omskrivet i bloggarna. De 

skriver om hur svårt det är att hitta passande och att de inom familjen inte kan enas om 

ett lämpligt namn. Olika namn väcker olika associationer skriver en blivande pappa 

och en annan har en namnlista på sin blogg som han kontinuerligt uppdaterar. En 

blivande pappa uttrycker att namn som var aktuella i början inte alls känns rätt mot 

slutet i graviditeten.  

 

”Det här med namn är verkligen en utmaning. Kommer på ett namn så heter någons 

bästa vän samma sak eller så associerar det till något obscent.  Det ska inte heller 

vara för vanligt, något som alla andra barn heter..så det är svårt, helt klart. Vi hittar 

liksom inte rätt.” (Jonny) 

 

De blivande papporna skriver också om könet på det väntade barnet i olika 

sammanhang. De skriver om sin nyfikenhet på vilket kön det väntade barnet har men 

att de samtidigt inte vill veta. Diskussioner med den gravida kvinnan om att ta reda på 

barnets kön på ultraljudet eller inte och att det är svårt att enas om det beslutet 

beskriver flera på sina bloggar. En skriver att de är överens om att inte fråga om 

barnets kön men desto närmare ultraljudet de kommer desto mer sugna blir de på att 

fråga om det. Några tar reda på könet på det väntade barnet och presenterar det sedan 

på bloggen. 

 

”Till er som inte vet det så kan jag informera att jag kommer att få en flicka! Det känns 

lika bra som jag hade hoppats på att det skulle göra när jag fick reda på vilket kön 

barnet hade.” (Jonny) 

 

De blivande papporna skriver om när barnet i magen sparkar och rör på sig, om att de 

kan se hur magen växer, om när de hör barnets hjärtljud avlyssnas under besöket hos 

barnmorskan och om när de ser barnet i magen i samband med ultraljudet. Flera av 

dem beskriver den fantastiska känslan de känner när barnet sparkar för första gången 

och några skriver att det känns som den första riktiga kontakten med sitt barn. De 

beskriver att det är en magisk och häftig känsla. En blivande pappa uttrycker att han 

längtar efter att få känna fler och tydligare sparkar från sitt barn. Att känna barnet 

sparka, uttrycker en pappa, är att konstatera att graviditeten går framåt. En blivande 

pappa beskriver att desto mer barnet bekräftar sin existens genom sparkarna desto 

verkligare blir det för honom att det snart är dags för barnets nedkomst. 



          

         

20 

 

 

”Sen la hon min hand mot magen och för första gången kände jag något där inne, en 

knuff. Vart helt tagen..Mitt lilla barn knuffade till mig! Vår första "riktiga" kontakt. 

Och det kändes rakt in i hjärtat, ända in i själen. ” (Jonny) 

 

Att se och kunna följa hur magen växer skriver en av de blivande papporna hjälper 

honom att inse att det är på riktigt. Han skriver så här i sin blogg: 

 

”Poletten börjar trilla ner nu att jag ska bli pappa. I min frus mage växer ett litet barn 

som kommer att komma ut om cirka två månader. Magen växer som bara den och det 

syns mer och mer för varje dag. Det är väl därför man börjar inse att det är på 

riktigt.” (Stefan) 

 

Flera av de blivande papporna skriver om ultraljudet och när barnets hjärtljud 

avlyssnas hos barnmorskan som stora händelser för dem. En blivande pappa beskriver 

att det känns mycket starkare än vad han kunnat föreställa sig att vid ultraljudet få se 

sitt barn. En annan beskriver att ultraljudet är fantastiskt och att det är en av de bästa 

händelserna han varit med om.  

 

”Helt tyst satt jag där och tittade på en skärm, en liten prick som bytte form. Det var 

mitt barns hjärta. Magiskt och lite surrealistiskt.”(Jonny) 

 

Några av de blivande papporna har samtal med barnet. Exempelvis samtalar de med 

barnet som sparkar intensivt i den gravida kvinnans mage och en blivande pappan 

upplever då att barnet lugnar sig och lyssnar. På en av bloggarna skriver en blivande 

pappa återkommande till sitt barn. Han skriver dikter och texter som han hoppas att 

barnet en dag ska läsa. Han skriver om samtal han har med barnet i magen då den 

blivande mamman sover.  

 

”Jag ser fram emot att få samtala på riktigt med dig. Ligga i sängen och prata i 

timmar. Du får välja samtalsämnet. Vi behöver inte snacka om du inte vill det, vi kan 

byta blöjor, laga god mat och bara fortsätta filosofera.” (Christoffer)    

  

 

I bloggarna står det om det väntade barnets framtid ur olika synvinklar. Det handlar 

om att männen har föreställningar om vem det väntade barnet kommer att vara lik dem 

själva till utseendet men också om karaktärsdrag som exempelvis självständig, 

viljestark, envis, tjurskallig eller dålig förlorare. En blivande pappa är nyfiken på 

vilken sorts mat det väntade barnet kommer att gilla. De har också föreställningar om 

hur barnet, som de uttrycker sig, beter sig i magen och funderingar på om han/hon 

kommer att bete sig likadant när han/hon är född. En blivande pappa skriver att barnet 

är blygt för honom eftersom barnet inte sparkar när han känner på magen. På en blogg 

reflekterar en blivande pappa mot slutet i graviditeten att barnet inte visar några tecken 

på att vilja komma ut. Han undrar då om det är en egenskap som kommer att följa 

barnet genom livet. Kommer barnet att vara en tidsoptimist som aldrig kan hålla 

tiderna?  

 

”Tyvärr ser vi inga tecken på att det lilla barnet vill komma ut men den har några 

dagar på sig innan vi vet om den blir en sån människa som aldrig kommer kunna hålla 

tider.” (Tobias) 
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De blivande papporna skriver om att de ser framför sig hur barnet tar sina första 

staplande steg, att barnet sitter i sandlådan, går på dagis och hur barnet senare kommer 

hem med läxböcker från skolan. En blivande pappa har föreställningar om vad barnet 

som vuxen kommer att arbeta med och skriver då vilka yrken han hoppas att barnet 

inte kommer att välja. Några skriver också om den gemensamma framtiden och 

fantiserar då om saker som de vill upptäcka i livet tillsammans med barnet. En av de 

blivande papporna fantiserar om vad barnet kommer att få uppleva genom sitt liv på 

jorden och hur gammalt barnet kommer att bli.  

 

”Varje dag så ser jag framför mig hur jag och mitt barn leker, hur vi bygger sandslott 

och bara skrattar tillsammans.”  (Jonny) 

 

5.5 Att bli pappa 

 

De blivande papporna skriver om sin kommande roll och om hur de ska finna svaret på 

hur en bra pappa är. Flera av dem kommer fram till att det inte finns något rätt svar på 

den frågan utan att alla får göra sitt bästa. En blivande pappa uttrycker att han inte vill 

lyssna så mycket på andra människors råd utan försöker hitta sin egen väg istället. En 

annan skriver att han vill bli den bästa pappan som finns medan en annan uttrycker att 

han ska försöka bli tillräckligt bra.  

 

”Nej, jag kommer inte att bli den perfekta pappan. Jag kommer säkert att göra många 

misstag och barnet kommer att avsky mig i något skede. Kanske kommer jag att bli en 

tillräckligt bra förälder som finns där när det behövs”. (David) 

 

Några skriver att en pappa inte ska vara för överbeskyddande utan låta barnen 

upptäcka världen. En blivande pappa uttrycker att han nu kommer att upptäcka världen 

igen fast med barnets glasögon och att hans uppgift är att leda barnet åt rätt håll. I flera 

bloggar står det att det är viktigt att som pappa finnas till hands för sina barn. En pappa 

skriver om föräldraledigheten och att han tycker att det är konstigt att inte alla pappor 

utnyttjar den möjligheten att vara tillsammans med sitt barn.  

 

Att föra vidare sina värderingar och saker de själva värdesätter i livet skriver flera av 

de blivande papporna om. En av dem uttrycker att han vill ta vara på det goda han 

minns från sin barndom och de värderingar han brinner för och tillsammans med 

kärlek och sunt förnuft försöka föra vidare detta till sitt barn. 

 

”Det är som att man ärver pappa-gener från alla män bakom sig och nu är det upp till 

mig att tolka dem och göra det bästa för mitt barn. Man tar med de bra delarna som 

man ärvt och minns. De värderingar man tycker är extra viktiga men också att ta bort 

de mindre bra delarna. Ska försöka att hitta mitt eget sätt att agera efter sunt förnuft 

och mycket kärlek.” (Christoffer) 

 

En blivande pappa uttrycker att han vill lära sitt barn ta eget ansvar i livet och bli 

självgående. Hans uppgift är också att ge all den kärlek och uppmärksamhet som 

barnet behöver. Liknade tankar har en annan blivande pappa, han skriver så här: 

 

”Oberoende om det blir en flicka eller pojke så kommer jag att försöka lära barnet att 

inte ta skit av någon. Stå på dig och stå upp för vad du tycker!” (David) 
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En blivande pappa skriver att han inte vill ta föräldraskapet för allvarligt utan vill 

fortsätta att skratta, leva och vara avslappnad och har förhoppningen att barnet 

kommer att gynnas av den inställningen. 

 

Att förbättra sin egen hälsa under graviditeten är ett behov som många uttrycker på 

bloggarna. Det kan handla om att minska sin vikt och börja träna eller sluta snusa. De 

skriver att de vill visa barnet som kommer att de lever ett sunt liv.  

 

De reflekterar över hur andra barn har det hemma i sina familjer. De skriver om hur de 

vill respektive inte vill att deras barn ska få växa upp. De skriver exempelvis om barn 

som tvingas vistas i dålig inomhusmiljö, barn som överöses med leksaker och barn 

som får växa upp med droger. 

 

Omgivningens förväntningar på hur en bra pappa är skriver några om. En blivande 

pappa reflekterar över om han kommer att betraktas som en dålig pappa av 

omgivningen om han inte byter blöja på barnet när det behövs. Det kan göra att han 

ogärna kommer att vistas i offentliga miljöer. 

 

”Det känns som att pappor ska vara manliga och hugga ner träd i skogen. Vi pappor 

ska jaga älgar med våra bara händer iklädda ett höftskynke av utterskinn.” (Adam) 

 

Flera skriver om sin egen pappa i sina tankar kring den goda pappan. Det handlar då 

delvis om att de inte vill upprepa samma misstag som deras pappor gjorde eller att de 

inte vill bli några kopior utan egna individer som pappor istället. 

 

”Vilket öde att ingen vill bli som sin mamma eller pappa. Oavsett hur bra som förälder 

man är vill man inte att ens barn bli som man själv. Hur många gånger tänker man 

inte, "Oj, jag börjar bli som farsan". Jag börjar se små tecken på det. Tolka mig inte 

fel, min pappa var en bra pappa. Trots det är jag rädd för att bli som honom. Det 

handlar om att alla vill bli en egen individ och inte en kopia. ” (Peter) 

 

Några blivande pappor skriver om uppfostran i sina bloggar. De beskriver även hur de 

diskuterar barnuppfostran med den blivande mamman. Främst handlar det om att de 

reflekterar över andra barns uppförande eller om andra föräldrars sätt att uppfostra sina 

barn. I en blogg diskuteras barnuppfostran relaterat till kända filmer, exempelvis 

”Sound of Music”. I den bloggen reflekteras det över att det finns olika sätt att 

uppfostra ett barn på. En blivande pappa skriver att barn ska få vara fria och leka men 

ibland måste föräldern vara närvarande och styra. Flera skriver att föräldern har ett 

ansvar i att vägleda sitt barn och det oftast är förälderns fel om ett barn beter sig illa. 

De reflekterar över att alla föräldrar säkert vill väl men att de ibland hjälper sina barn 

för mycket och då istället gör barnet en otjänst. I bloggarna relaterar de blivande 

papporna till hur de själva vill att det ska fungera med sitt barn.  

 

”Jag kommer aldrig tillåta att mitt barn springer runt och leker på bussen där det är 

en massa människor. Det är inte bra. Det är inte barnens fel att de uppför sig dåligt, 

utan det är alltid förälderns fel.” (Henrik) 

 

Tankar om genus har flera blivande papporna under graviditeten. De skriver att de 

upplever att den ofödde redan är inplacerad i ett fack relaterat till vilket kön det är. En 
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blivande pappa skriver att egenskaper tillskrivs det ofödda barnet. När han är i en affär 

för att handla ett gratulationskort till vänner som fått barn kommenterar han de ljusblå 

korten med små aktiva prinsar på och de rosa korten med små söta passiva prinsessor. 

Samtidigt kommenterar flera av dem att det är svårt att inte påverkas av de 

föreställningar kring genus som finns. Exempelvis får en pojke inte en klänning som 

en uttrycker det. Ett par blivande pappor skämtar om vilken fritidsaktivitet som barnet 

ska aktivera sig med. En skriver i sin blogg att blir det en tjej så ska hon minsann spela 

hockey och vara tuff som pappa. En annan blivande pappa skriver att om han får en 

pojke så får han vara lucia om sonen önskar det.  

 

”Många säger säkert ”Det där är bara skitsnack, alla män vill egentligen ha en kille”, 

men så är det verkligen inte för mig. Jag vill ha en tjej. Det finns ett mycket roligt citat 

om detta där personen menar att riktiga män får pojkar. Citatet lyder: ”Boys makes 

boys” Otroligt lustigt. Undrar om han vet något som jag inte vet? Om killar får killar 

-hur blir då en flicka till undrar jag?” (Jonny) 

 

Flera av de blivande papporna skriver i sina bloggar om jämställdhet.  

En av dem reflekterar över att männen missgynnas och inte är lika prioriterade som 

kvinnorna när det gäller föräldraledigheten. En annan skriver om sina reaktioner på det 

han läser i dagstidningar om jämställdhet relaterat till föräldraledighet. 

 

”Läste en bra krönika idag. ”Vi är bara pappor – inga superhjältar”. I den 

ifrågasätter han varför män blir så höjda till skyarna för att de är hemma och är 

pappalediga. Det är snarare en fantastisk förmån. Han skriver vidare att vi män också 

borde ta vårt ansvar för att kvinnorna inte ska halka efter i karriären och 

lönestatistiken relaterat till att de är hemma mycket mer tid än oss män.” (Per) 

 

De blivande papporna förbereder sig praktiskt och mentalt inför att bli pappor. Detta 

genom att läsa böcker skrivna av andra pappor, läsa serier i tidningar eller på Internet 

som handlar om att få barn och om föräldraskapet och genom att läsa andras 

pappabloggar. Några av dem skriver att deras eget bloggande hjälper dem att förbereda 

sig inför att bli pappor.  

 

”Att skriva en blogg får ses som en övning, uppvärmning och förberedelse inför att bli 

pappa.” (Joakim) 

 

En av de blivande papporna efterlyser i sin blogg tips från andra som kan göra 

småbarnslivet lättare och en annan bloggare har liknande förhoppningar: 

 

”Hoppas det finns blivande pappor och nyblivna pappor där ute i cyberspace som kan 

komma med tips och råd. ” (David) 

 

En blivande pappa skriver att så fort han berättat att han skulle bli pappa fick han 

många tips från andra. Tips som han inte hade bett om. Han undrar samtidigt hur de 

som ger tipsen kan veta att de är en bra förälder bara för att de har barn. Några blivande 

pappor skriver att de inspireras av andra föräldrapar samt andra blivande pappor i sin 

förberedelse. En blivande pappa är mycket tacksam för att en god vän ska få barn 

ungefär samtidigt. Han skriver att han finner stort stöd i det och han värderar högt att 
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de kan finna stöd hos varandra. En annan blivande pappa skriver att han är med på en 

utflykt med andra barnfamiljer samt att han även är barnvakt åt andras barn för att testa 

hur det är att vara pappa. Några av de blivande papporna nämner mödrahälsovårdens 

föräldragrupp som forum där förberedelse inför att bli pappa sker. En blivande pappa 

konstaterar i sin blogg att det är mycket han är nybörjare på men att han kommer lära 

sig under resans gång. En annan frågar sig om det verkligen går att förbereda sig på att 

bli pappa: 

 

”Exakt hur förbereder man sig på att man ska bli pappa och kan man förbereda sig för 

den största händelsen som sker i livet? Jag tror inte det, inte till hundra procent i varje 

fall.” (Stefan) 

 

5.6 Inför första tiden med barnet 

 

De blivande papporna förbereder sig på olika sätt inför den första tiden med barnet. De 

skriver om tankar de har kring hur den första tiden med barnet kommer att bli till 

praktiska handlingar som exempelvis att iordningställa det praktiska i hemmet inför 

barnets ankomst. Iordningställande av hemmet kan exempelvis vara att göra plats i 

hemmet åt det väntade barnet men också, som en annan blivande pappa skriver, att 

snickra ett praktiskt skötbord. 

 

”Var även lite praktisk och snickrade ihop ett skötbord av en gammal möbel som ändå 

skulle kastas. Den blev bra men jag ska göra den ännu finare med något fint och 

bajståligt material på.” (Peter) 

 

Några skriver att de läser böcker under graviditeten, böcker som handlar om den första 

tiden med barnet. En blivande pappa skriver att han i slutet av graviditeten försöker 

göra sådana saker som är inte passande att göra med ett litet barn i hemmet exempelvis 

gå ut på krogen med kompisar.  

 

Amning och rädslan för att få ett barn som är otröstligt är andra ämnen som de skriver 

om i. En blivande pappa funderar över hur han och den blivande mamman ska kunna 

tyda barnets signaler den första tiden.  

 

De första pappadagarna samt den övriga föräldraledigheten reflekterar några över i 

sina bloggar. Tankarna handlar då om hur föräldraledigheten ska fördelas, hur de 

första pappadagarna ska planeras då det också är semestertider samt att någon 

konstaterar att det är dags att börja tänka på föräldraledigheten nu.  

 

”Jag och X har inte samtalat om föräldraledighet så noga, men jag har en känsla att vi 

kommer dela ganska lika.” (Per) 

 

I några av bloggarna reflekteras det över säkerheten för barnet. Det handlar dels om 

vilken försäkring som de ska teckna åt sitt barn men också om hur viktigt det är med 

säkerheten när de köper saker, exempelvis barnvagn och babyskydd, inför första tiden 

med barnet. 

 

”Det räcker att man tittar på vagnen för att den ska tippa över. Har man "provkört" en 

sån så känner man att det inte är något att satsa på. Ja, för oss går säkerheten först 

och därför valde vi bort de snygga trehjulingarna.” (Nicklas) 
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En blivande pappa reflekterar om konsumentverkets larm om farliga saker till barn och 

hur han ska förhålla sig till detta. Han har läst att trots att leksakerna blivit godkända 

med EU:s säkerhetskrav så är de inte ofarliga för barn. Han blir osäker på hur han ska 

hantera detta och vilka leksaker som är trygga för hans framtida barn att leka med. 

 

Flertalet av de blivande papporna skriver om inköpen av barnartiklar i sina bloggar. De 

skriver om inköp av barnvagn, bilbarnstol, större bil, ny säng, kläder och skor. Några 

av dem reflekterar i sina bloggar om när det är dags att börja köpa de första 

barnartiklarna medan andra förvånas över det stora utbudet av barnartiklar som finns 

ute i affärerna. De blivande papporna undrar hur de ska kunna prioritera och göra rätt 

val.  

 

”Hur skall man hitta rätt i denna djungel av barnvagnstillverkare och återförsäljare? 

Alla tillverkare säger att deras barnvagn är den bästa. Det börjar ju bli dags att köpa 

en barnvagn så småningom. Kanske borde pallra oss iväg till närmaste återförsäljare 

för att provköra olika vagnar. Jag har flera krav på vad en kandidat skall uppfylla.” 

(David) 

 

De blivande papporna är förvånade över att det är så mycket barnartiklar som barnet 

behöver den första tiden. De finner det svårt mot slutet i graviditeten att vara säkra på 

att allt som behövs är inköpt. Några skriver i sina bloggar att de är tacksamma för tips 

från omgivningen som kan underlätta deras val av barnartiklar samt tips vad ett barn 

behöver den första tiden. I samband med inköpen uttrycker flera att det är viktigt att 

sakerna de köper är nya och att barnet ska få saker med god kvalité och rätt design men 

å andra sidan skriver en blivande pappa att begagnat är bra och han köper barnartiklar 

via Internet.  

 

”Det här med barnvagn är ju ett viktigt kapitel. Bebisen kan inte åka runt i en tråkig 

gammal vagn som använts i flera år, nej, den ska åka första klass. En cool vagn med 

allt det en bebis och en pappa och mamma kan tänkas behöva.” (Jonny) 

 

5.7 Inför förlossningen 

 

När det närmar sig tiden för beräknad förlossning så skriver nästan alla om olika 

tecken som kan tyda på att förlossningen startat, exempelvis förvärkar eller att 

slemproppen gått. Några av graviditeterna går över tiden och de blivande papporna 

skriver istället väldigt frekvent, ibland flera gånger per dag om avsaknaden på tecken 

att förlossningen startat. Flera blivande pappor skriver att det vore skönt om 

förlossningen kom igång på naturlig väg och inte genom igångsättning på sjukhus med 

läkemedel. Samtidigt funderar en del av dem på tips de fått för att få förlossningen att 

starta, akupressur och dylikt. De skriver dock om en förståelse för att förlossningen är 

en händelse i livet som inte går att planera och styra över. 

 

 ”Idag ska vårt barn göra entré enligt alla beräkningar, men inget händer. Vi 

väntar...spelaryatzy...och väntar...kollar på lite filmer...väntar.” (Adam) 

 

De blivande papporna skriver om olika jämförelser de gör med andras erfarenheter av 

förlossningar. En blivande pappa skriver att han lyssnar på pappor i pappagruppen som 

redan fått barn och hur de upplevde att förlossningen gick. En annan bloggare skriver 
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om ett par bekanta som vid förlossningen förlorade sitt barn. De som förlorade sitt 

barn var i graviditetsvecka 35 när det hände och han som skriver bloggen uttrycker att 

det är svårt känslomässigt. Han vet inte vad han ska säga som kan trösta men han 

konstaterar att en kram var det som bäst visade hans sympatier. 

 

De blivande papporna värderar även tidsmässigt hur lång tid de tror att förlossningen 

kommer att ta. De jämför med hur förlossningen framställs i filmer, till vad de läser i 

böcker och vad vänner och bekanta har för erfarenheter om detta.  

 

”X skickar några länkar till mig från en blogg där en nybliven mamma skriver om sin 

förlossning och allt därtill. En mycket beskrivande och skräckinjagande bild av hur 

det kan vara.” (Jonny) 

 

Flera av de blivande papporna har besökt en förlossningsavdelning i samband med ett 

studiebesök eller en kontroll i slutet av graviditeten. De uttrycker att det är en praktisk 

men även mental förberedelse. Erfarenheterna av besöket som de skriver om är väldigt 

olika. En blivande pappa är missnöjd med förlossningsavdelningen och tycker inte att 

det är en bra plats för de som ska föda barn. Han skriver om hygieniska förhållanden 

som han tycker brister och kommenterar rum och utformning på avdelningen. De 

blivande papporna skriver även om personalens bemötande och kan skriva detaljerat 

om vad de sagt. 

 

”Det finns fler saker från dagen som inte var imponerande: Slitna lokaler på 

förlossningen med endast ett badrum på åtta förlossningsrum. När barnmorskan 

visade lustgasen sa hon:  

-" Så ska ni var duktiga och andas och inte svära utan bara andas.” Och till sist kom 

höjdpunkten: "Sen vill jag att ni går hem så snabbt som möjligt från förlossningen. 

Stannar ni här blir ni sjuka, för det blir man på sjukhus. Åk hem och isolera er.” 

(Henrik)    

 

Alla de blivande papporna skriver i sina bloggar om den kommande förlossningen. De 

beskriver en oro och vad de gör för att minska denna. De provkör exempelvis vägen till 

sjukhuset för att försäkra sig om hur lång tid det tar och vart de ska parkera bilen. De 

pratar med barnmorskan om den kommande förlossningen och hur det kommer att gå 

till. Besök på BB beskriver några av de blivande papporna som en del av 

förberedelsen. En del av de blivande papporna uttrycker en önskan att vara ett stöd för 

den födande kvinnan och har funderingar på sina egna reaktioner under förlossningen. 

 

En av de blivande papporna skriver att han sover så dåligt då han drömmer om 

förlossningar hela tiden och en annan måste gå in på SVT:s hemsida och se alla avsnitt 

av TV- programmet ”Barnmorskorna” för att påminna sig om vad det är som väntar. 

De blivande papporna uttrycker att de känner sig nervösa inför förlossningen och flera 

av dem är oroliga att de inte ska hinna i tid till en förlossningsavdelning och själva bli 

den som måste förlösa sitt barn. En blivande pappa uttrycker att det är skrämmande att 

stå inför förlossningen och en annan beskriver att han är mest nervös inför eventuella 

komplikationer. Rädslan handlar mycket om den egna rollen och hur den kommer att 

se ut i förlossningsrummet.  
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”Nervositeten ligger som en sten i bröstet. Den växer sig starkare för varje dag som 

går. Det är som att käka buffé, när man inte kan sluta äta. Den blir större hela tiden.” 

(Joakim) 

 

Flera blivande pappor skriver om väskan som de packar och ska ta med till 

förlossningen, de kallar den för BB-väskan, och om sina funderingar på om de ska få 

stanna kvar på BB eller inte. För några handlar det om att välja det sjukhus med störst 

beredskap för eventuella komplikationer alternativt välja det mindre sjukhuset som 

anses vara mer familjärt. På sjukhuset som anses vara mer familjärt har de blivande 

papporna ett löfte om att kunna vara kvar hos den nyblivna mamman och barnet. 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

 

När problemområdet inför denna studie skulle väljas väcktes intresse tidigt att studera 

den blivande pappans väg mot föräldraskapet. När området utforskades närmare fann 

vi att studier var gjorda men att de var baserade på intervjuer och enkäter 

(Finnbogadottir Crang Svalenius & Persson 2003, Hwang 2005, Gage & Kirks 2002). 

Däremot har det inte gått att finna några studier där data har insamlats via bloggar på 

Internet. Vi ville därför veta vad blivande pappor uttrycker när de fritt får formulera 

sina tankar och åsikter på sina bloggar. Fördelen med forskning på Internet är att 

forskaren kan vara en dold observatör och inte med sin närvaro påverka insamlandet 

av data. Detta kallas på nätslang att vara en lurker, forskaren är en person som surfar på 

Internet och observerar men utan att ge sig tillkänna för andra (Svenningsson, 

Lövheim & Bergqvist 2003). Nackdelen kan vara är att forskaren går miste om 

röstläge och kroppsspråk, vilket annars kan fångas upp exempelvis i en 

intervjusituation. Även möjligheten att ställa specifika frågor till informanterna går 

förlorad (Svenningsson, Lövheim & Bergqvist 2003). En annan aspekt vad gäller 

forskning på Internet är hur ärlig en bloggare kan vara om bloggandet sker i syfte att 

vänner och bekanta ska läsa bloggen. Detta är viktigt att ha i åtanke. Vår uppfattning är 

dock att fördelarna med forskning över Internet överväger nackdelarna. 

 

 

Då kvalitativ ansats i en studie har sin fokus på människors berättelser om sina 

upplevelser samt att beskriva variationer, skillnader och likheter i texter ansågs denna 

lämplig att använda i denna studie. Data som analyserades var dessutom omfattande 

och kvalitativ innehållsanalys är utvecklad för att hantera stora mängder material 

(Graneheim & Lundman 2008). En induktiv ansats valdes med tanke på en önskan om 

att så förutsättningslöst som möjligt analysera vad de blivande papporna skriver i 

graviditeten om vägen mot föräldraskapet i sina bloggar. Med tanke på att omfattande 

forskning redan finns angående mäns transition till pappor kunde ett alternativ ha varit 

att använda en deduktiv ansats. Deduktiv ansats innebär att analysen utförs utifrån en i 

förväg utarbetad mall eller en teori (Graneheim & Lundman 2008). En mall hade 

kunnat utarbetas utifrån resultaten i aktuell forskning för att använda i analysen av 

bloggarna. Mallen hade kunnat användas att utgå ifrån vid analysen exempelvis 

genom att studera vad de blivande papporna skrev om graviditetsbeskedet, ultraljudet, 

förlossningen och så vidare. Vi tror dock att unika fynd om graviditeten och vägen mot 

föräldraskapet då hade gått om intet. Efter att ha analyserat ett antal bloggar upplevdes 

att det var ungefär samma ämnen som de blivande papporna skrev om, det framkom 

inte mycket nya fynd. Detta förde våra tankar till metoden groundedtheory och om den 
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metoden hade kunnat användas i denna studie. Groundedtheory är en metod inom 

kvalitativ forskning där datainsamlingen och analysprocessen löper parallellt tills en 

mättnad uppnås. Groundedtheory kan användas när datainsamling sker via intervjuer, 

dagböcker eller andra dokument exempelvis brev (Holloway & Wheeler 2010). 

 

 Antalet bloggar som valdes ut ansågs rimligt i förhållande till studiens omfattning och 

antalet bedömdes tillräckligt för att fånga variationer av utsagor om graviditeten och 

vägen mot föräldraskapet. Bloggarna var av varierande kvalité både språkligt och 

innehållsmässigt och detta kan ses som en styrka (Graneheim & Lundman 2008, 

Holloway & Wheeler 2010). På detta sätt tror vi att vi fått en bredd i vårt material. Från 

början fanns tanken att följa de blivande pappornas bloggar undergraviditeten, barnets 

födelse samt de första sex månaderna tillsammans med barnet. Materialet skulle dock 

blivit alltför omfattande och beslut togs därför att följa bloggarna i graviditeten och 

fram till förlossningens start. Det fanns två anledningar till att valet att begränsa 

analysen till graviditeten. Graviditeten är den period som männen upplever som mest 

krävande (Genesoni & Tallandini 2009) och barnmorskor kommer främst att möta de 

blivande papporna under graviditeten.   

 

Anledningen till att valet av förstagångpappors bloggar som ett inklusionskriterium är 

vår uppfattning att den stora omställningen till föräldraskap sker i samband med det 

första barnets ankomst. Det var svårt att finna bloggar som påbörjades vid 

graviditetsbeskedet och sedan fortsatte kontinuerligt under hela graviditeten. Flera av 

de blivande pappornagör dock tillbakablickar till tidig graviditet när de skriver. En 

tanke vi diskuterat är om de blivande papporna börjar blogga först då graviditeten blir 

verklig för dem eller när risken för missfall är mindre. Majoriteten av de pappabloggar 

som finns på Internet har påbörjats när barnet är fött vilket kan tyda på att män 

upplever att deras roll blir tydlig först när barnet är fött. Kan det vara så att det är först 

efter barnets födelse de anser sig bli pappa? En blogg startade i graviditetsmånad nio 

och bestod av endast av två sidor text. Att den ändå inkluderades i studien var att den 

bedömdes innehållsrik (Graneheim & Lundman 2008). Den blivande pappan beskrev 

på sina två sidor många fascinerande tankar om graviditeten och vägen mot 

föräldraskapet. Några bloggar som ansågs vara för ”familjärt inriktade” valdes bort. 

Det framgick då tydligt i bloggarna att de var skrivna i syfte att släktingar som bodde 

långt bort skulle kunna följa med i graviditeten. De innehöll många foton men mindre 

mängd innehållsrik text och beslut togs därför att inte inkludera dem i studien. Inlägg 

på bloggarna från läsare uteslöts ur studien men kanske har viktiga fynd gått förlorat 

på grund av detta. Beslutet att inte ta med inlägg från bloggens läsare baserades på att 

det var omöjligt att kontrollera inläggen och vem som skrivit dem. För att det skulle 

varit av värde att haft med inläggen i denna studie så skulle det behövts en garanti för 

att veta att inläggen kom från blivande pappor.  

 

En utmaning med att analysera bloggar är att fenomenet med forskning på material 

presenterat på Internet är relativt nytt (Svenningsson, Lövheim & Bergqvist 2003).   

Det var svårt med de etiska riktlinjerna för studien. Informationskravet och 

samtyckeskravet diskuterades med handledaren och beslut togs att inte underrätta de 

blivandepapporna om studien som pågick. Grunden till detta ställningstagande var att 

de själva valt att publicera sina bloggar på Internet med fri tillgång för allmänheten. 

Bloggarna var inte lösenordsskyddade och bedömdes då inte innehålla känsligt 

material. En fråga kan dock ställas om de blivande papporna är medvetna om hur 

offentligt Internet är. De kanske inte är medvetna om att deras bloggar kan bli föremål 

för forskning. Flera av de blivande papporna valde att vara anonyma i sina bloggar 
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vilket skulle ha gjort det svårt att få kontakt med dem om de skulle ha underrättats. I de 

flesta bloggarna finns dock en funktion där läsarna kan göra inlägg i bloggen. Den 

funktionen hade kunnat användas för att etablera kontakt med de blivande papporna. 

Några av de bloggar som inkluderades i studien var inte ”färdigskrivna” och sparades 

ner vartefter de blivande papporna skrev. Hade vi gett oss till känna så fanns risken att 

de blivande papporna hade blivit påverkade av vetskapen om vår närvaro och kanske 

hade de känt att de inte kunde uttrycka sig lika fritt då. Vi anser att vi har kunnat 

uppfylla konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet i vår studie. En nackdel med att 

vissa ord i citaten och i de meningsenheter som presenteras i studien har ändrats kan 

vara att det ursprungliga innehållet kan ha gått förlorat. En strävan var dock att ändra 

så lite som möjligt och att utföra valet av nya ord så omsorgsfullt som möjligt för att 

innebörden inte skulle gå förlorad. Genom denna studie har ny kunskap framkommit 

som är mycket viktig för barnmorskor och deras arbete med föräldraförberedelse. 

Hade denna unika kunskap framkommit om de blivande papporna underrättats är en 

fråga vi ställer oss Med tanke på den nya kunskapen som framkommit var 

genomförandet av denna studie relevant och viktigt. 

 

I analysen av bloggarna har varje steg i analysprocessen följts. Våra 

erfarenheter av kvalitativ innehållsanalys är begränsade vilket togs i beaktande och 

medförde en återgång upprepade gånger till metodboken (Graneheim & Lundman 

2008) och de olika stegen. Svårigheter upplevdes då meningsenheterna skulle väljas ut 

ur bloggarna. Blev de för korta kunde sammanhanget försvinna och blev de för långa 

fanns risken att flera viktig budskap återfanns i samma meningsenhet. Då 

svårigheterna påträffades fördes en diskussion om den aktuella meningsenhetens 

längd och justeringar gjordes. Ibland innebar det att en meningsenhet delades upp i två 

eller att två meningsenheter slogs samman till en. Vid kodningen av de kondenserade 

meningsenheterna upplevdes svårigheter att abstrahera till rätt nivå och inte tolka. 

Risken fanns att kodningen blev en förkortning av den kondenserade meningsenheten. 

Ytterligare svårigheter i analysprocessen var upptäckten av att en kod passade in i mer 

än en underkategori. Då fördes en diskussion om kodens och den bakomliggande 

meningsenhetens innehåll innan beslut togs om var den bäst passade in. Till en början 

framkom många underkategorier och kategorier. Fyndet blev då svåröverskådligt och 

kategorierna blev lika varandra och svåra att särskilja. Beslut togs att försöka minska 

antalet genom att sammanföra de underkategorier samt kategorier som var för lika. Vi 

gick då alltid tillbaka och tittade på innehållet koderna innan beslut fattades om 

eventuell i hopslagning. En dialog fördes också med handledaren innan beslut togs om 

vilka underkategorier och kategorier som skulle bli de slutgiltiga. Benämningarna på 

underkategorierna och kategorierna kom att ändras många gånger under 

analysprocessen innan de slutgiltiga benämningarna valdes.  

 

När det gäller kvalitativa studier är forskaren delaktig på ett annat sätt än i kvantitativ 

forskning där forskaren måste distansera sig för att inte påverka resultatet. 

Förförståelsen ska ses som en viktig del i tolkningsprocessen och fynden kan inte ses 

oberoende av forskaren (Graneheim & Lundman 2008). Vi är medvetna om att vår 

erfarenhet samt förförståelse kan ha satt sin prägel på analysen. Att vi själva är 

föräldrar, att vi studerar till barnmorskor och att vi inför denna studie satt oss in i 

tidigare forskning om mannens väg mot föräldraskapet kan ha påverkat hur vi under 

arbetets gång har gjort vissa ställningsstaganden och så småningom tolkat det latenta 

innehållet. 
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Att analysprocessen är noggrant presenterad samt att citat använts för att belysa 

fynden stärker studiens tillförlitlighet och därmed trovärdighet. Likaså stärks 

tillförlitligheten av det faktum att vi har varit två personer som tillsammans genomfört 

hela analysarbetet och att handledaren läst och analyserat två av bloggarna 

(Graneheim & Lundman 2004). Handledarens analys stämde i stort överens med den 

analys vi gjort i dessa båda bloggar. I de fall där analysen inte överensstämde fördes en 

diskussion tills samstämmighet uppnåddes och justeringar i fynden genomfördes.  

Överförbarheten, som är ett ytterligare sätt att se till trovärdigheten, handlar om i 

vilken utsträckning en studies fynd är överförbara till andra grupper (Graneheim & 

Lundman 2004). Vad gäller denna studie finns viss osäkerhet om fynden är 

överförbara till andra blivande pappor. Personer som skriver bloggar kanske är extra 

verbala och vana att uttrycka tankar och känslor. Detta kan tala emot att studiens 

resultat är överförbart på andra förstagångspappor. De blivande pappornas ålder, i de 

fall det framgår i bloggarna, varierar mellan 22-34 år. Således finns kanske inte en 

äldre blivande pappas erfarenheter av vägen mot föräldraskapet med i denna studie 

vilket kan vara en brist. Vi vet inte så mycket om pappornas status i övrigt men kan ana 

en variation i urvalet vilket då stärker överförbarheten. Giltigheten svarar på frågan om 

det som var avsett att beskrivas i studien verkligen har beskrivits (Graneheim & 

Lundman 2008). Vi anser att syftet i denna studie har besvarats och det som var avsett 

att beskrivas verkligen har fångats, vilket därmed stärker giltigheten och 

trovärdigheten. 

 

6.2 Fynddiskussion 

 

Tema: Att bli pappa för första gången innebär en känslomässig berg- och 

dalbana där den blivande pappans roll inte är självklar. 

 

Den känslomässiga berg och dalbana som vi tolkar att de blivande papporna genomgår 

på sin väg mot föräldraskapet innehåller känslor som ambivalens, osäkerhet, glädje 

och en förväntan på det som komma skall. Vi tolkar det som att de stundtals känner sig 

vilsna och undrar vilken roll som är deras. De har få att vända sig till med de 

ambivalenta känslorna och för några av de blivande papporna i vår studie blir själva 

bloggandet en ventil för dessa känslor. Detta stärks i Våge, Stattin & Nygren (2005). 

Det sociala stödet finner Fletcher & StGeorge (2011) att både blivande och nyblivna 

pappor finner på Internet i olika forum för pappor (Fletcher & StGeorge 2011).  

 

En transition innebär en övergång till en ny fas i livet och kännetecknas bland annat av 

förändring i roller. En faktor som påverkar om transitionen ska bli positiv är hur 

personen som går igenom transitionen hanterar sin nya roll. Kan personen få tillfälle 

att ställa frågor och finna svar så gynnar detta transitionen. Det emotionella och 

fysiska välmåendet är också är viktiga faktorer för en lyckad transition (Schumacher & 

Meleis 1994). Vi får en känsla efter att ha genomfört vår studie att de blivande 

papporna inte alltid har det stöd som de behöver för en lyckad transition. Vi anser att 

barnmorskan måste bli mer aktiv för att få de blivande papporna att exempelvis 

närvara vid besöken på mödrahälsovården och känna sig välkomna. Enligt Genesoni 

& Tallandini (2009) kännetecknas den tidiga graviditeten av ambivalenta känslor hos 

männen och därför finner vi det mycket viktigt att barnmorskan i tidig graviditet får 

chansen att skapa en relation till den blivande pappan genom att möta honom på 

mödrahälsovården. Vi tror också att det är av största vikt att det skapas forum där 

barnmorskan kan möta den blivande pappan på ett naturligt sätt. Detta möte kan 
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exempelvis ske via Internet. Det är dags att barnmorskorna möter den blivande pappan 

där han är. 

 

I det centrala temat framkommer att de blivande papporna känner sig åsidosatta i 

hälso- och sjukvården. Trots att riktlinjer finns att barnmorskor ska arbeta 

familjefokuserat med sitt föräldrastöd så verkar inte de blivande papporna uppleva att 

de får tillräckligt med stöd. Ska barnmorskan vara tydligare med att vända sig till den 

blivande pappan och ge konkreta råd? Konsten blir att lyfta fram den unika position 

som den blivande pappan har. Han står bredvid och kan inte ta över den roll som den 

gravida kvinnan har men han kan uppfylla sin egen roll genom att vara ett stöd för den 

gravida kvinnan. Det faktum att det är den gravida kvinnan som bär barnet och ska 

föda som gör det svårt att jämställa deras olika roller.    

 

Graviditeten 
I vår studie kan vi se att de blivande papporna beskriver ambivalenta känslor som kan 

upplevas som ansträngande. De skriver om en känslomässig omställning som präglar 

hela graviditeten. Detta stärks i Genesoni & Tallandini (2009) där det framkom att 

graviditeten den mest krävande perioden i mannens transition till att bli pappa. 

Funderingar hos de blivande papporna om de är den biologiska pappan till det väntade 

barnet finns hos hälften av dem enligt Hwang (2005). Ingen av de blivande papporna i 

vår studie har skrivit i sina bloggar om dessa funderingar och i den forskning som 

använts till denna studie har detta inte berörts. Vi funderar på om detta kan vara ett 

ämne som är för privat eller tabubelagt att skriva om på en blogg.  

 

Känslorna de blivande papporna beskriver i graviditeten är först en känsla av 

overklighet och distans till graviditeten vilket sedan i samband med ultraljudet ersätts 

av känslor av glädje och magi. I slutet av graviditeten beskriver de att de känner sig 

redo för att möta sitt barn men det finns även mycket nervositet och ångest. Detta 

beskriver även Finnbogadottir, Crang Svalenius & Persson (2003). I en studie gjord på 

förstagångspappor i Sydafrika av Chalmers & Meyer (1996) fann de att de blivande 

papporna upplevde rädslor av olika slag under graviditeten. I den studien uppgav de 

blivande papporna att de var rädda för att deras barn skulle födas med någon 

missbildning eller att deras barn eller partner skulle dö i samband med förlossning 

(Chalmers & Meyer 1996). I vår studie bekräftas detta. I bloggarna beskrivs det vara 

en påfrestande tid innan de exempelvis får ett positivt besked på ett ultraljud och de 

uttrycker oro inför förlossningen. 

 

I vår studie skriver de blivande papporna att deras främsta uppgift är att se till att den 

gravida kvinnan samt, som de uttrycker det, barnet i magen har det bra. Detta 

framkommer även i Sansiriphun et al (2010). I den studien uttrycker de blivande 

papporna att deras uppgift är att stödja och skydda den gravida kvinnan och barnet i 

magen. Stödet som de blivande papporna angav kunde exempelvis innebära att ge 

uppmuntran och massage till den gravida kvinnan. De blivande papporna skyddade 

den gravida kvinnan och graviditeten genom att exempelvis inte tillåta att människor 

rökte cigaretter när den gravida kvinnan var närvarande (Sansiriphun et al 2010). 

 

De blivande papporna i vår studie kände ett utanförskap när de besökte det som de 

benämner, den kvinnliga världen på mödrahälsovården. Vi tolkar det som att de 

känner sig åsidosatta vid besöken på mödrahälsovården och inte känner sig välkomna. 

När de följer med på besöken har de svårt att hitta sin roll. De skriver att det är de 

blivande mammorna det fokuseras på och detta har de till viss del förståelse för men 
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undrar samtidigt om inte de blivande papporna är viktiga också. Detta fynd stöds även 

i forskning av Deave & Johnson (2008) där förstagångspapporna också kände sig 

exkluderade från de individuella träffarna på mödrahälsovården. De hade även en 

önskan om att några kapitel i föräldragruppen kunde vara mer inriktade på den 

blivande pappan för att öka känslan av delaktighet. I en studie av Premberg & 

Lundgren (2006) upplever de blivande papporna att de gick på dessa föräldragrupper 

utan några egna förväntningar och behov utan de var med för att göra kvinnan 

sällskap. De blivande papporna i vår studie uppskattade däremot föräldragruppen ur 

ett socialt perspektiv. Vidare skriver de om det positiva med att dela upp 

föräldragruppen, de blivande mammorna och de blivande papporna var för sig, då 

behoven ser olika ut för dessa grupper. Detta resonemang stärks i andra studier 

(Freidewald, Fletcher & Fairbarn 2005, Genesoni & Tallandini 2009, Premberg & 

Lundgren 2006). I dessa tre studier har det visat sig att föräldragrupper riktade enbart 

till de blivande papporna stärker dem i sin identitet och sin blivande papparoll. Våra 

fynd tillsammans med tidigare forskning gör det tydligt att den blivande pappan 

åsidosätts i mötet med mödrahälsovården. Kao & Long (2004) fann i sin studie att det 

finns behov av att bekräfta den blivande pappan och att han också bör ha en given plats 

i vården och få omsorg.  

 

Vi anser att det är mycket angeläget att barnmorskan arbetar mer med att hjälpa den 

blivande pappan i transitionen till att bli pappa. Barnmorskan bör vara tydlig med att 

han är välkommen på besöken hos mödrahälsovården och på så sätt få honom att 

känna mer delaktighet. Platin (2001) fann att få av de blivande papporna tyckte det var 

viktigt att följa med på de individuella träffarna på mödrahälsovården och de 

uppfattade det inte som något som förväntades av dem. I vår studie verkar det ändå 

som att de vill vara med och de upplever träffarna på mödrahälsovården som 

värdefulla men männens delaktighet är inte självklar, de blir osäkra på sin roll. Vår 

uppfattning är att barnmorskan bör tydligt verbalt poängtera gentemot den blivande 

pappan att han är viktig och att han är välkommen han också. Han får då fler tillfällen 

där det finns möjlighet ställa frågor och få dem besvarade. Att dela upp 

föräldragrupper vid några tillfällen med de blivande mammorna och de blivande 

papporna i olika grupper kan också vara ett sätt att underlätta för de blivande papporna 

att finna sin nya roll med hjälp av andra i samma situation. På detta sätt visar och 

bekräftar barnmorskan att olika behov finns för kvinnor och män när de förbereder sig 

inför föräldraskapet och mödrahälsovården bidrar då till att stärka de blivande 

papporna i deras väg mot föräldraskapet. Detta resonemang stärks i studierna av 

Friedewald, Fletcher & Fairbarn (2005) och Genesoni & Tallandini (2009).  

 

En ny livsvärld 

Under graviditeten beskriver de blivande papporna om att deras fokus nu riktas mot 

det kommande barnet. De ser gravida kvinnor och barnvagnar överallt och konstaterar 

att nu väntar ett annat sorts liv. Denna nya fokus är förmodligen på grund av en 

medvetenhet hos de blivande papporna och kan vara ett sätt att mentalt förbereda sig 

inför det kommande föräldraskapet. Flera skriver att bli pappa är att bli vuxen och 

relaterar detta till att äga ett hus, skaffa kombibil och ha ett ökat ansvar. Vi tolkar det 

som att det är i positiv anda som de blivande papporna skriver om det nya sättet att 

leva. Det finns en längtan och en tillfredsställelse i att de nu står för något nytt i livet. I 

studien av Finnbogadottir, Crang Svalenius & Persson (2003) visar fyndet på att de 

blivande papporna bär på andra känslor. Förstgångspapporna kände i början av 

graviditeten känslor av skuld relaterat till att hade svårt att ge upp det liv de levt fram 

till nu. De kunde känna sig bundna samtidigt som de var glada för graviditeten. I vår 
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studie skriver de blivande papporna om ambivalenta känslor i början av graviditeten 

men nämner inte känslan av vara bunden. Kunskapen om det nya fokus i livet och den 

längtan och tillfredsställelse som pappan upplever i graviditeten kan barnmorskan på 

mödrahälsovården fånga upp och använda i samtal med paret. Vi anser att 

barnmorskan på detta sätt hjälper den blivande pappan att känna graviditeten mer 

verklig vilket är viktigt för en lyckad transition (Schumacher & Meleis 1994). 

 

Att verkliggöra barnet 

I vår studie skriver de blivande papporna i stor utsträckning om barnets utveckling 

samt barnets namn och kön i sina bloggar. Vi tolkar dessa fynd som ett det är sätt för 

dem att göra det väntade barnet verkligt. I vår studie bekräftas att ultraljudet verkar ha 

stor betydelse för att de blivande papporna ska kunna förstå att det verkligen finns ett 

barn. De skriver mycket om detta och de känslor de upplever i samband med att se sitt 

barn via ultraljudet. Detta ses även i studien av Finnbogadottir, Crang Svalenius & 

Persson (2003) och i en avhandling av Jonsson (2004) där det visar sig att ultraljudet 

var det som hjälpte de blivande papporna att minska känslan av overklighet. I Jonssons 

(2004) forskning framkommer även att ultraljudet förutom att påvisa barnets existens 

även ger de blivande föräldrarna ett kvitto på att barnet verkligen lever och verkar 

friskt och normalt. De blivande papporna verkar bli mer delaktiga i graviditeten efter 

ultraljudet och de blivande föräldrarna beskriver ultraljudet som en stark känslomässig 

upplevelse (Jonsson 2004). Att känna barnet sparka och att se den gravida kvinnans 

mage växa hjälper också den blivande pappan att ta till sig att graviditeten kommer 

resultera i ett barn. Vi ser i vår studie att de blivande papporna skriver mycket om 

detta. Vi tolkar det som att sparkarna från barnet i magen upplevs som ett starkt bevis 

på barnets existens. Den första sparken upplevs av de blivande papporna som den 

första kontakten med sitt barn. Även i Finnbogadottir, Crang Svalenius & Persson 

(2003) bekräftas att de blivande papporna får en känsla av att barnet är verkligt då 

barnet sparkar och när de hör lyssnar på barnets hjärtljud på mödrahälsovården.  

 

Flera av de blivande papporna i vår studie samtalar med sitt barn under graviditeten. 

En del skriver om vilket samtal de haft med barnet men många skriver även till barnet 

via bloggen. Detta tycker vi tyder på att barnet är verkligt för den blivande pappan och 

att barnet redan ses som en egen individ. Liknande fynd gör Sansiriphun et al (2010) i 

sin studie. De blivande papporna startade i graviditetsmånad fem att samtala, sjunga 

och leka med barnet i magen. Vid den tidpunkten upplevde de blivande papporna att 

barnets organ var färdigutvecklade och de såg sitt ofödda barn som en människa. De 

uppgav att de fortsatte att bygga en relation med barnet genom dessa handlingar fram 

tills barnet var fött. Då det verkar som att barnet blir mer verkligt för den blivande 

pappan när han samtalar med barnet i magen så kan barnmorskan på 

mödrahälsovården exempelvis fråga mannen om han brukar sjunga eller samtala med 

barnet i magen. Om det framkommer att den blivande pappan inte samtalar eller 

sjunger för barnet i magen kan barnmorskan uppmuntra den blivande pappan till det. 

Genom den uppmuntran hjälper barnmorskan den blivande pappan att börja bygga upp 

en relation till barnet. Det kanske även finns en vinst att den blivande pappan som talar 

med sitt barn får bekräftelse att det är positivt att göra det, att han blir bekräftad att det 

är bra det han gör. Barnmorskan som undersöker barnet via ultraljud kan också 

uppmuntra mannen att samtala med barnet i magen genom att ge information vid 

ultraljudet hur barnet hörsel utvecklas och genom detta upplysa den blivande pappan 

att barnet i magen kan höra honom. Vår uppfattning är att den blivande pappan på så 

sätt kan bli mer medveten om den individ som redan är hos dem.  

 



          

         

34 

 

Att bli pappa 
Finnbogadottir, Crang Svalenius & Persson (2003) fann i sin studie att förändringen av 

den roll som sker är en stor utmaning för den blivande pappan. Identiteten ska 

förändras, från att i huvudsak vara partner ska mannen nu även bli pappa. I Olsson et al 

(2010) beskriver nyblivna pappor att de kunde fundera på hur det sexuella samlivet 

skulle bli efter det att barnet hade fötts. Dessa funderingar hade de under graviditeten. 

De blivande papporna har uttryckt en önskan om mer information om sexualiteten 

under och efter graviditeten (Chalmers & Meyer 1996) Med tanke på fynden i dessa 

två studier är vi förvånade över att de blivande papporna i vår studie inte skriver om 

det sexuella livet. En anledning till detta kan vara att det är alltför privat för att skriva 

om det på bloggen. Samtidigt kan de blivande papporna i andra sammanhang vara 

väldigt privata på sina bloggar. På besöken hos mödrahälsovården vore det en god ide´ 

om barnmorskan skulle avsätta tid för att samtala om samlivet. Barnmorskan vore 

väldigt lämplig tycker vi för att diskutera detta med då sexologi hör till barnmorskans 

profession. 

 

I vår studie skriver de blivande papporna skriver mycket om sin framtida roll som 

pappa. Vi tolkar det som att de gör en reflektion kring hur en bra pappa är. De plockar 

minnen från sin egen barndom och utvärderar detta, de ser sig omkring i sin omgivning 

och reflekterar över hur andra pappor handlar kring sina barn. De beskriver vilka 

värderingar som de tycker är viktiga att föra över till sina barn och de skriver om att de 

vill verkligen finnas till hands för sina barn. Liknande fynd gör Finnbogadottir, Crang 

Svalenius & Persson (2003) i sin studie där de blivande papporna upplever en ökad 

känsla av ansvar i graviditeten. Det handlar exempelvis om ett ökat ansvar på ett 

samhälleligt plan. Vi tycker detta tyder på att de blivande papporna verkligen vill vara 

delaktiga i deras barns liv och de lägger tid på att reflektera över sina värderingar så de 

kan hitta sitt eget sätt att vara en god pappa. Barnmorskan skulle kunna hjälpa den 

blivande pappan med dessa funderingar genom att fråga hur han tänker kring sin egen 

roll som pappa. 

 

På olika sätt förbereder sig de blivande papporna i vår studie med att förbättra sin 

hälsa. Det kan vara att de slutar snusa och börja träna. De vill på detta sätt visa det 

kommande barnet att de lever ett sunt liv och detta verkar vara viktigt. Detta bekräftas 

även i två andra studier (Finnbogadottir, Crang Svalenius & Persson 2003, 

Sansiriphun et al 2010). 

 

Något som överraskade oss i vår studie var att de blivande papporna diskuterar så 

mycket kring genus. Det är positivt att de blivande papporna är så öppna för 

genus-apekter. De funderar på att de verkligen vill bortse från de traditionella 

könsstereotyperna i umgänget med barnet. De skriver om att samhället redan har 

placerat in det ofödda barnet i ett fack beroende på vilket kön barnet har och detta vill 

de ta avstånd från.    

 

När vi har arbetat med denna studie har det slagit oss hur ensamma de blivande 

papporna verkar vara. Tidigare forskning visar att när pappor pratar om förebilder 

verkar det som att männen saknar detta samt nätverk för att få stöd. Då männen nämner 

sin egen pappa gör de det i en anda att de vill ge sitt eget barn en annan fadersgestalt än 

den de själva upplevt (Deave, Johnson & Ingram 2008). På frågan vart de blivande 

papporna vänder sig för att få stöd uppger de sin partner, hälso- och sjukvården och i 

vissa fall kollegor (Sansiriphun et al 2010, Deave, Johnson & Ingram 2008). Vi kan i 

vår studie verkligen instämma i detta. De blivande papporna känns stundtals vilsna och 



          

         

35 

 

söker svar via sin blogg eller genom att läsa böcker skrivna av andra pappor. De 

blivande papporna verkar använda sin blogg delvis för att öka den sociala kontakten 

med andra blivande pappor. Att bloggare värdesätter självutlämnandet och den sociala 

kontakten som de kan skapa till andra människor fann McCullagh (2008) vilket stärker 

ovanstående resonemang.  

 

En känsla som vi får är att de blivande papporna söker efter manliga förebilder som 

anammat ett mer modernt föräldraskap. De blivande papporna i vår studie söker ett 

nytt sätt att vara. Detta resonemang stärks i Platin (2001) där en majoritet av männen 

gav utryck för att faderskapet är i förändring och att nya roller har satts upp. Något som 

vi reflekterar över är att de blivande papporna inte nämner sina egna pappor som 

någon som de kan vända sig till för stöd och råd, något som annars skulle förefalla sig 

naturligt. Vi funderar på om detta har att göra med att ett annat faderskap nu har växt 

fram? Synen på faderskapet kan ha förändrats så att den egna pappan känns omodern 

att ha som förebild och diskutera med. Detta stärks i forskning av Hagstöm (1999) och 

Hwang (2005). Barnmorskan skulle kunna lyfta fram detta exempelvis i samband med 

föräldragruppen. Om det diskuteras kring hur pappans roll förändrats över åren så 

kanske det stimulerar flera till att vara mer aktiva i sina val kring hur de själva vill vara 

som pappa och inte bara följa det som samhället förväntar sig av dem?  

 

Inför första tiden med barnet 
I vår studie tolkar vi det som att inköp av barnartiklar samt iordningsställande av 

hemmet inför barnets ankomst är en uppgift som de blivande papporna lägger stort 

engagemang kring. De beskriver affärerna som en djungel som det kan vara svårt att 

navigera i. De värderar barnets säkerhet, hur moderna sakerna ska vara, olika sorts 

märken och vilka kostnader det för med sig när de inhandlar barnartiklar. Vi tycker det 

är intressant att de verkar så medvetna om dessa olika aspekter när de ska 

iordningställa hemmet inför den första tiden med barnet. Hwang (2005) ställer sig 

frågan om förberedelser av detta slag är den blivande pappans sätt att iordningställa 

hemmet eller om det är ett sätt att hålla tillbaka oro. Vi ser inte oro i samband med 

iordningställandet av hemmet i vår studie utan mer att det är vikigt för pappan att 

engagera sig i inköp till barnet och att de känner sig ansvariga att alla förberedelser blir 

bra. Detta framkommer även i Finnbogadottir, Crang Svalenius och Persson (2003). 

Där beskrivs att de blivande papporna kände ett ökat ansvar vad gällde att köpa alla 

saker ett nyfött barn behöver. 

 

Inför förlossningen 

En oro som de blivande papporna kunde känna inför förlossningen var hur de själva 

skulle klara av det. Vi tolkar det som att de kände kravet på sig att vilja prestera något 

och vara duktiga och detta bekräftas i Hwang (2005). De blivande papporna i vår 

studie beskriver också att de känner sig nervösa och funderar mycket kring det 

praktiska runt förlossningen exempelvis hur de ska köra sin gravida kvinna till 

förlossningen. Trots oro och nervositet skriver de blivande papporna att de ser fram 

mot förlossningen. 

 

Gibbens & Thomson (2001) fann i sin studie att gravida kvinnor upplevde att den 

blivande pappans stöd var viktigt under förlossningen. Stödet från den blivande 

pappan gav den födande kvinnan en större känsla av kontroll (Gibbens & Thomson 

2001). Det är därför av vikt tycker vi att den blivande pappan stärks under graviditeten 

och inför förlossningen så han är förberedd och kan stödja sin partner. Barnmorskan 

som möter paret på mödrahälsovården har ett mycket stort ansvar att samtala kring vad 
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den blivande pappan kan göra för att underlätta för den födande kvinnan. Detta kan 

barnmorskan göra genom att ge konkreta förslag på vad den blivande pappan kan göra 

när förlossning är i aktiv fas. Exempelvis ge massage, vara uppmärksam på att den 

födande kvinnan får i sig dryck och näring och så vidare. 

 

7 Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning 

 

Förbättringsarbete skulle med fördel kunna genomföras på mödrahälsovården med 

målet att underlätta de blivande pappornas väg mot föräldraskapet. Exempelvis kan en 

idé vara att alltid använda sig av ”blivande mamma” respektive ”blivande 

pappa”-grupper vid något av tillfällena på föräldragruppen. På så sätt skulle 

mödrahälsovården ge de blivande papporna ett eget forum, och därmed stärka dem.  

 

Pappor har generellt varit mer i fokus de senaste åren i forskningen och detta glädjer 

oss. Det vore intressant att studera vad barnmorskor aktivt gör för att öka den blivande 

pappans delaktighet. Vidare vore det intressant att studera om barnmorskor ur olika 

generationer bemöter den blivande pappan på olika eller liknande sätt. Denna tanke 

väcks ur att en annan syn på faderskapet växt fram och frågan är om samtliga 

barnmorskor har förståelse för det? 

 

Det skulle även vara intressant att ta ytterligare ett steg när det gäller att studera 

bloggar eller andra forum på Internet där blivande pappor möts och diskuterar. Vi 

valde i vår studie att ta bort inlägg från läsare och de diskussioner som följde på 

aktuella bloggar men det vore mycket intressant att studera dessa.  

 

8 Konklusion 

 

Temat ”att bli pappa för första gången innebär en känslomässig berg- och dalbana där 

den blivande pappans roll inte är självklar ” syns tydligt i de bloggar som de blivande 

papporna skriver. Under hela graviditeten beskriver de blivande papporna en 

omställning som kan tolkas vid att de åker i branta backar och i en hisnande fart. De 

ska inte bara vara partner nu utan även pappa. De beskriver att de i början av 

graviditeten håller distans till graviditeten men att barnet blir verkligare för dem när 

graviditeten fortskrider. Att se barnet via ultraljud, se hur den gravida kvinnans mage 

växer samt att känna hur barnet sparkar hjälper den blivande pappan att förstå att han 

ska bli pappa. Den blivande pappan tar stort ansvar i graviditeten genom att sköta det 

praktiska i förberedelserna inför förlossningen och den första tiden med barnet. 

Exempel på detta kan vara att köpa en större bil, handla barnvagn och i ordningsställa 

hemmet. De blivande papporna skriver att de funderar mycket på hur en bra pappa ska 

vara och de reflekterar över sina egna värderingar kring många olika sammanhang 

relaterat till att de snart ska bli pappa. De skriver om sin egen barndom och om 

föreställningar kring det väntade barnets framtid och hur de vill att den ska vara för 

dem och barnet. I mötet med hälso- och sjukvården uttrycker de blivande papporna att 

de inte känner sig inbjudna på ett sätt så att de känner sig delaktiga. När de blivande 

papporna är med på besök hos mödrahälsovården känner de sig osäkra i denna 

kvinnliga värld. 
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